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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 مقدمه نویسنده 

من ه ونعوذ باهلل من شرور انفسنا ونستغفران الحمدهلل نحمده ونستعینه و
من یضلل فال هادی له، و اشهد ان ال النا، من یهده هللا فال مضل له وـسیئات اعم

 رسوله. عبده و اشهد ان محمدا  له، و كاله اال هللا وحده ال شری

خواهیم جوییم، از او آمرزش میستاییم، از او کمک میستایش خدای راست. او را می

کس را خدا هدایت بریم. هرمان به خدا پناه میترارت خودمان و کارهای نادرسو از ش

کند کسی او را گمراه نتواند کرد و کسی را که او گمراه کند، دیگر کسی او را هدایت 

همتا نیست و نیز گواهی یکتا و بی اهللدهم معبودی راستین جز نتواند کرد، و گواهی می

 تاه خداست. دهم که محمد، بنده و فرسمی

است. و بدترین  صبهترین سخن، کتاب خدا و بهترین روش، سنت حضرت محمد

ای )در دین(، بدعت و هر کارها، امور نوساخته )در دین( است. و هر امر نو ساخته

 گردد. بدعتی گمراهی است و هر نوع گمراهی به آتش دوزخ منتهی می

های زرگ بدعت پی برده و کتابدانشمندان مسلمان از همان آغاز اسالم به خطر ب

اند که تنها کسانی به ارزش آنها پی ی تحریر در آوردهارزشمندی را در این زمینه به رشته

ی آنها را چشیده و علوم آنها را استنباط کرده و از برند که در آنها غور کرده و عصارهمی

 سیراب شده باشند.  صی همیشه جوشان اصحاب رسول اهللسر چشمه

ای را بنویسم که برای هم استخاره کردم که به اذن خدا کتاب کم حجم و پرفائده من

ای در موضوع بدعت و همچون مروارید گرانبهایی طالب علوم دینی به عنوان گزیده

باشد که به آسانی به آن دسترسی پیدا بکنند و برای مؤمنان صادق و مخلصی که برای 

ی اتاقی باشد کنند نقطهو رسولش سرپیچی نمی دین خدا کار کرده و از دستورات خدا

شان های دعوتکه بر آن اجماع کنند و در نتیجه روابط دوستی آنان تقویت یابد و پایه
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نامیدم تا کمکی باشد برای آنان « بدعت و تأثیرناگوار آن بر جامعه»محکم شود. و آن را 

بدعت و نهی از آن جهت فهم نصوص قرآن و احادیث صحیح نبوی که در مورد مذمت 

ن زمینه نوشته های مطولی که در ایی ورودی باشد برای کتاباند و دروازهوارد شده

 اند از قبیل:شده

 ی ابو اسحاق شاطبی. االعتصام : نوشته -1

 ی ابوبکر طرطوشی.الحوادث نوشته البدع و -2

العباس سالم ابوی شیخ االلحجیم : نوشتهاقتضاء الصراط المستقیم مخالفه اصحاب ا -3

 احمد بن تیمیه. تقی الدین

 ای ابن وضاح قرطبی.عنها، نوشته البدع و النهی -4

 ی ابو شامه.دع و الحوادث، نوشتهالباعث علی انکار الب -5

ی آنان رحم کند و ما را هم در بهشت برین به آنان ملحق نماید به خداوند به همه

است از پیامبران و صدیقان و شهیدان و هانی که خداوند به آنان نعمت دادهمراه کس

 حان، و اینان خوب رفیقانی هستند.صال

 

 طلبه علوم دینی                                                               

 ابو اسامه سلیم هاللی                            

 عمان البلقاء –اردن                                                                

 ق. 3043اول ذی الحجه                                                                  



 
 

 تعریف بدعت 

 : معنی به کار رفته استبدعت در لغت به دو  -1

ی قبلی ساخته شده است. از همین معنی است به معنی چیزی که بدون نمونه -الف 

 فرماید:ند متعال که میی خداوهفرمود

ُسلِ ﴿ َن ٱلرُّ  .[9األحقاف: ] ﴾قُۡل َما ُكنُت بِۡدٗعا مِّ
 .«بگو : من نو ظهور پیامبران )نخستین فرد ایشان( نیستم»

ام بلکه قبل از من نیز پیامبران زیادی یعنی من نخستین پیامبر نیستم که مبعوث شده

سابقه و ام. و به کسی که کاری بیمدهای بعد از آنها آاند و من با فاصلهفرستاده شده

یعنی چیز « ابدع ابتدع و تبدع»شود : جدید و شگفت آور را انجام داده است، گفته می

 فرماید:عال که میی خداوند متجدیدی را آورد. و از این معنی است فرموده

هَا َعلَۡيِهمۡ ﴿  .[22الحدید: ] ﴾َوَرۡهبَانِيَّةً ٱۡبتََدُعوهَا َما َكتَۡبنََٰ
 .«و )پیروان عیسی( رهبانیتی را پدید آوردند که ما آن را بر آنان واجب نکرده بودیم»

ی قبلی ساخته است، قرآن کریم ها و زمین را بدون نمونهاز آنجایی که خداوند آسمان

 ری را این چنین توصیف کرده است:ذات با

ِت َوٱۡۡلَۡرضِ ﴿ َوَٰ َمَٰ  .[112: ةالبقر] ﴾بَِديُع ٱلسَّ
 .«ها و زمین اوستی آسمانرندهپدید آو»

گی در به معنی رنج و خستگی. زمانی که شتر از روی الغری، بیماری و یا خست –ب 

تنها برای لنگیدن « ابداع»ی گاهی هم واژه« ابدعت االبل: »شودخوابد، گفته میراه می

 .1یدیعنی شترش لنگ« ابدعت به راحلته: »شودرود که گفته میان به کار میچهار پای

                                           
یط، و فیروزآبادی، قاموس المح 2، ص 8ابن منظور، لسان العرب، بیروت دار صادر، ج  نگا : -1

 .3-4، ص 3المؤسسة العربیة ج 
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به این « ابدعت الراحله»گردد، چرا که در واقع معنی دوم بدعت به معنی اول بر می -2

لسان »معنی است که شتر بدون خستگی قبلی دچار خستگی شد. ابن منظور هم در 

انگار توقف شتر از حرکتی »( به این معنی اشاره کرده و گفته است : 8، ص 8)ج « العرب

به عنوان ابداع و ایجاد چیزی خارج از عادت شتر در نظر که به آن عادت کرده است، 

کار گرفته شده است. حدیث زیر نیز که امام مسلم روایت کرده است، به همین معنی به 

حرکت  ی شتران( شتری ازاگر از )گله». «ا ابدع علی منهاـکیف اصنع بم» :رفته است

 .؟«افتاد، با او چه کار کنم

( به همین 112، ص 1)ج « نهایه فی غریب الحدیث و األثرال»ابن اثیر نیز در کتاب 

 معنی اشاره کرده است.

و به « ابتداع»مصدر نوعی از « بدعه»ی شود که واژهاز آنچه گذشت روشن می -3

ر شی قبلی ایجاد شده باشد و برای خیر و معنی هر چیزی است که بدون الگو و نمونه

 .2شودامور مذموم استعمال می . ولی عرفاً بیشتر برای1رودبه کار می

در مورد تعیین معنی شرعی بدعت اختالف نظر وجود دارد، برخی آن را در مقابل  -4

اند که بعد از عصر سنت قرار داده و برخی هم آن را عام و شامل هر چیزی دانسته

به وجود آمده است، خواه آن چیز محمود و پسندیده باشد و یا مذموم و  صپیامبر

تعریف برای بدعت این ن یترمترین و محکترین، جامعولی بهترین، واضح ناپسند.

ه و روشی در دین )جهت دینداری( ات که : بدعت عبارت است از ایجاد رستعریف ا

شرعی و صحیحی  یلاین که دل شبیه راه و روش شریعت و به قصد تقرب به خدا بدون

 .3بر صحت آن وجود داشته باشد

                                           
 .2، ص 8بن منظور، لسان العرب، ج ا -1

 .112ص  1، المکتبة االسالمیة، ج ابن اثیر، النهایة فی غریب الحدیث و االثر -2

 .32، ص 1ج بیروت، دار المعرفة،  شاطبی، االعتصام، -3
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های دنیوی از قبیل ماشین، تفنگ، هواپیما تألیف بدعت« به خدا به قصد تقرب»با قید 

شوند؛ چرا که اینها وسایل مشروعی هستند کتاب و امثال اینها از تعریف بدعت خارج می

ت. همان طور که گفته سبرای رسیدن به اهدافی که مشروعیت آنها به نص ثابت شده ا

امل نشود، خود آن چیز هم واجب شود : هر آن چیزی که واجب بدون آن تمام و کمی

های دنیوی هستند که به احکام پنجگانه )ی واجب، تاست. و در واقع همین بدع

های دینی آن طور که عز بن شوند نه بدعتمستحب، حرام، مکروه و مباح( تقسیم می

  .1عبدالسالم گفته است

                                           
 .122-124، ص 2ارالکتب العلمیة ج عز بن عبدالسالم، قواعد االحکام فی مصالح االنام، بیروت، د -1





 
 

 هر کس قابل به بدعت حسنه باشد، دست به تشریع زده است 

ع به خوب و بد و به پسندیده و ناپسند تقسیمی است که هیچ گونه مستند تقسیم بد

تواند مستند شرعی داشته باشد در حالی که با نص صریح شرعی ندارد. و چگونه می

 قرآن و احادیث صحیح منافات دارد. 

باید دانست که یکی از اصول دین که اعتقاد به آن واجب است و ایمان بدون آن 

د، این است که اسالم دینی )کامل( است که خداوند بنای آن را محکم صحیح نخواهد بو

ای جز تطبیق و اجرا و گوش فرا دادن و و کامل کرده است. و مردم در قبال آن وظیفه

ت. خداوند لطیف خبیر اطاعت کردن از آن را ندارند و دالیل این امر، ظاهر و روشن اس

 فرماید:می

َم ِدينٗ  ٱۡليَۡوَم أَۡكَمۡلُت لَُكمۡ ﴿ ۡسلََٰ  .[3: ةالمائد] ﴾اِدينَُكۡم َوأَۡتَمۡمُت َعلَۡيُكۡم نِۡعَمتِي َوَرِضيُت لَُكُم ٱۡۡلِ
امروز دینتان را کامل کردم و نعمت خود را بر شما تمام کردم و اسالم را به عنوان دین »

 .«برایتان پسندیدم

الم را به صورت رحمت هم الزم بوده که رسالت خود را انجام دهد و اس صبر پیامبر

کامل و بدون نقص تبلیغ کند. و این کار را هم انجام داده است؛ چون اگر این کار را 

از چنین کاری به دور  صانجام نداده باشد در واقع رسالت خود را بجای نیاورده و پیامبر

زمانی با رضایت به جوار پروردگار خود منتقل شد و مورد  صاست. در واقع پیامبر

قرار گرفت که دین خدا کامل شده بود و نیازی به زیاد کردن چیزی در آن رضایت او 

اند و کافی است که خدا گواه بر این امر گواهی داده صنبود و خدا و مؤمنان برای پیامبر

ما تركت شیئا مما أمركم هللا به إال وقد أمرتكم به وال » :فرموده است ص. پیامبر1باشد

                                           
ی عالمه معصومی نوشته« هدیة السلطان الی مسلمی بالد الیابان»ی ی رسالهابن موضوع را در مقدمه -1

 ام.ر چاپ است به تفصیل بحث کردهو تحقیق این جانب که زی
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هر چیزی که خدا شما را به آن امر ». 1«وقد نهیتكم عنه شیئا مما نهاكم هللا عنه إال

ام و از هر چیزی که شما را نهی کرده، من کرده است، من هم شما را به آن دستور داده

 .«امردههم شما را از آن نهی ک

لُهَا َكنَهَاِرهَا الَ یَ » :هم چنین فرموده است صپیامبر بَیَْضاِء لَیْ ِزیُغ قَْد تََرْكتُُكْم َعلَى الْ

شما را بر آیینی روشن و واضح رها کردم که شب آن همچنین » .2«َعنْهَا بَْعِدى إِالَّ هَالِك  

هالک شده از آن منحرف  روز آن روشن )و مهتابی( است که بعد از من بجز شخص

 .«شودنمی

رغم میل خود بر آن گواهی داده و این امر چنان واضح است که دشمنان اسالم علی

ند شگفتی و تحیر خود را از این نظام شامل و کامل ربانی پنهان کنند؛ نظامی که انتوانسته

هر کار کوچک و بزرگی را در کتاب زندگی به حساب آورده و آن را به مسلمانان از 

نهند، یاد داده است. شخصی یهودی اند تا روزی که پای در گور میروزی که متولد شده

ی( دستشویی را به شما یاد داده است حتی )نحوهیز چ: پیامبرتان همه گفت به سلمان

رفتن و قضای حاجت را. سلمان گفت : بله، پیامبر ما را نهی کرده است از این که در 

هنگام قضای حاجت رو به قبله کنیم یا با دست راست خود را پاک کنیم و یا با کمتر از 

 .3نمائیم سه سنگ و یا با مدفوع حیوان و یا با استخوان خود را پاک

گذاری، حق پروردگار جهانیان است و حق انسان نیست و اگر افزودن تشریع و قانون

از افزودن در دین  صاز این روی پیامبر نیز جایز است. در اسالم جایز باشد، کم کردن

                                           
تحقیق این « لطانهدیة الس»بر کتاب  38ث با مجموع سندهایش صحیح است. به تعلیق شماره حدی -1

 جانب نگاه کنید.

ی ابن ابی نوشته« تخریج کتاب السنة»اند و البانی در احمد و ابن ماجه و حاکم آن را روایت کرده -2

 ( آن را صحیح دانسته است.22-1/22عاصم )

 اند.را روایت کرده نن و احمد آنمسلم، اصحاب س -3
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هر گاه سخنی به » 1«اذا حدثتکم حدیثا  فال تزیدن علی»نهی کرده و )فرموده( است : 

 ست شاعر که گفته است:! چه خوب سروده ا«آن نیفزایید شما گفتم، چیزی بر
 مسلمین، ان جاز زیدـبدین ال

 

 فجاز النقص ایضا  ان یکونا 
 

 کفی ذا القول قبحا  یا خلیلی
 

 ال یرضاه اال الجاهلونو 
 

در دین مسلمانان اگر اضافه کردن جایز باشد، کم کردن هم باید جایز باشد، و این »

 . «پسندندز نادانان آن را نمیسخن زشتی است که بج

گوید : شریعت کامل گذار در واقع با زبان حال یا مقال خود میبنابراین شخص بدعت

نشده و مطالبی از آن باقی مانده، که واجب یا مستحب است اضافه شوند؛ چون اگر 

به زد. بود، دست به بدعت و کم و زیاد کردن نمیی شریعت میمعتقد به کمال همه جانبه

 واقع از راه راست منحرف شده است.اتفاق اهل سنت چنین شخصی در 

ی شارع حکیم یعنی خدا قرار داده گذار هم چنین خود را به منزلهشخص بدعت

است. چون شاعر قوانینی را وضع کرده و مردم را به پیروی از آنها ملزم نموده است و 

در آنچه که بندگان با هم اختالف های خداوند متعال است؛ چون تنها او این از ویژگی

ی قدرت انسان قرار کند. و اگر تشریع و قانونگذاری در حیطهورزند داوری میمی

گردیدند. و کسی که در شد و نه پیامبرانی مبعوث میهایی نازل میگرفت، نه شریعتمی

راه او گذاری کرده، در واقع خود را نظیر خدا قرار داده است؛ چرا که به همدین بدعت

ی خدا مبنی بر دست به تشریع و قانونگذاری زده و بابی برای اختالف باز کرده و اراده

 گذاری به ذات او را رد کرده است.حق تشریع و قانون

هر کسی »گفته است :  اند، )امام( شافعیسلف صالح هم این حقیقت را دریافته

: هم گفته است . امام احمد«یع زده استرقایل به استحسان باشد در واقع دست به تش

اند بر آن بوده صاند از تمسک به آنچه که اصحاب رسول خدارتااصول سنت نزد ما عب»

قبل از این دو هم «. ها و هر بدعتی گمراهی استو پیروی کردن از آنان و ترک بدعت

                                           
 ( آن را صحیح دانسته است.342« )ةسلسلة االحادیث الصحیح»احمد آن را روایت کرده و البانی در  -1
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امام مالک، امام دارالهجره و امام علم و هدایت گفته است : هر کس در اسالم بدعتی 

به  صبگذارد و آن را الزم و خوب ببیند، در واقع گمان کرده است که حضرت محمد

 فرماید:ه؛ چون خداوند متعال میرسالتش خیانت نمود

َم ِدينٗ ﴿ ۡسلََٰ  .[3: ةالمائد] ﴾اٱۡليَۡوَم أَۡكَمۡلُت لَُكۡم ِدينَُكۡم َوأَۡتَمۡمُت َعلَۡيُكۡم نِۡعَمتِي َوَرِضيُت لَُكُم ٱۡۡلِ
ان را برایتان کامل کردم و نعمت خود را بر شما تمام کردم و اسالم را به عنوان امروز دینت»

 .«دین برایتان پسندیدم

 ت، امروز هم جزو دین نخواهد بود.پس هر چه در آن روز جزو دین نبوده اس

اند و جایگاهشان جهنم است قایلین به حسن بدعت مستحق چنین حکم زشتی شده

ر مواردی که سنت خدا جاری بوده و نیازی به کار آنان که بد جایگاهی است؛ چون د

تواند اند؛ چون تنها کسی میگذاری زده و حکم خدا را رد کردهنبوده، دست به بدعت

. و نیز بخاطر این که چنین اشخاصی ]در امان باشد[ بانی سنت باشد که از خطا و لغزش

نان از روی آاند در حالی که اند به آنچه که سلف صالح برای خود پسندیدهراضی نشده

گذاری خودداری کرده و توان بیشتری برای کشف امور داشته و علم و بصیرت از بدعت

ای کافی و روان در این زمینه سخن اند و آنان به اندازهدر نتیجه دارای فضل بیشتری بوده

که گذاری نیست(، و راهشان چنان روشن و آشکار است اند )و نیازی به بدعتگفته

 نماید.شاد میارسالکان را 

گذار از راه تحسین و تقبیح عقلی وارد شده است در حالی که عقل شخص بدعت

هیچ گونه استقاللی از خود ندارد بلکه مبتنی بر اصلی سابق است؛ مثالً در امور شرعی 

تواند کاری بکند و در امور دنیوی هم نیازمند اطالعات قبلی و عقل بدون وحی نمی

 ام. به تفصیل شرح داده« القرآن یتحدی»ات است. این موضوع را در کتاب تجربی



 
 

 هر بدعتی گمراهی است 

ای سالک راه هدایت؛ بدان که هر بدعتی گمراهی است؛ چرا که احادیث صحیح زیر 

 : کنندصراحت این موضوع را بیان میبه 

خواند و به میبرای مردم خط صروایت شده که گفت : پیامبر از جابر بن عبداهلل

ُ فَالَ ُمِضلَّ لَهُ َوَمْن » :فرمودی خداوند میستایش شایسته بعد از حمد و َمْن یَْهِدهِ هللاَّ

د   ْدُى ُمَحمَّ ْدِى هَ َر الْهَ ِ َوَخیْ َر الَْحِدیِث ِكتَاُب هللاَّ َوَشرَّ  صیُْضلِْل فَالَ هَاِدَى لَهُ إِنَّ َخیْ

هر کس خدا او را هدایت کند، گمراهی » 1«ْحَدثَة  بِْدَعة  األُُموِر ُمْحَدثَاتُهَا َوُكلَّ مُ 

ای برای او نخواهد بود، و هر کس خدا او را گمراه کند، هدایتگری برای او نخواهد کننده

است، و بدترین کارها،  صبود. و بهترین سخن، کتاب خدا و بهترین روش، سنت محمد

 . «)در دین( بدعت استای امور نوساخته )در دین( است و هر امر نوساخته

لُِكلِّ َعَمل  ِشَرة  َولُِكلِّ » :فرموده است صروایت شده که پیامبر باز عبداهلل بن عمر 

ِر َذلَِك فَقَْد  َرتُهُ إِلَى َغیْ لََح َوَمْن َكانَْت فَتْ َرة  فََمْن َكانَْت ِشَرتُهُ إِلَى ُسنَّتِى فَقَْد أَفْ ِشَرة  فَتْ

و حرصی وجود دارد و به دنبال هر نشاط و حرصی سستی  در هر عملی نشاط» 2«هَلَكَ 

اش به سوی سنت من باشد، هدایت و آرامشی وجود دارد، پس هر کس آرامش و سستی

 . «اش به سوی غیر سنت من باد هالک شده استیافته و هر کس آرامش و سستی

                                           
هم  «کل بدعه ضالله»مسلم این حدیث را روایت کرده است. در روایت مسلم و بیهقی عبارت  -1

را نیز افزوده است.  «نارال يو کل ضالله ف»اسماء و صفات عبارت »وجود دارد. بیهقی در کتاب 

 ده و سند آن را صحیح دانسته است.ی بیهقی را روایت کرنسائی هم زیاده

 اند و اصل حدیث در صحیح مسلم و بخاری است. احمد و ابن حبان آن را روایت کرده -2
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لَیَْس منهُ  َمْن أْحَدَث في أمرنا هذا ما» :فرمود صروایت شده که پیامبر لاز عایشه 

هر کس چیزی را در دین ما ایجاد کند که جزو آن نیست، مردود است و از » .1«فهو َرد  

 . «شوداو پذیرفته نمی

ِه أَْمُرنَا فَهَُو َرد  » :در روایتی دیگر آمده است کس هر». 2«َمْن َعِمَل َعَمال  لَیَْس َعلَیْ

 . «کاری کند که مطابق دین و سنت ما نباشد، مردود است

که در حدیث عرباض بن ساریه و جار بن عبداهلل آمده عام « ُكلُّ بِْدَعة  َضاَللَة  »لفظ 

های عموم است و مخصصی هم در اینجا ندارد. حافظ از صیغه« کل»است؛ چون لفظ 

: این جمله با مفهوم منطوق خود یک گفته است« فتح الباری»)ابن حجر( در کتاب 

شود که این امر بدعت منطوق آن این چنین استدالل میی کلی شرعی است که به قاعده

اش هدایت است. است و هر بدعتی گمراهی است و جزو شرع نیست، چون شرع همه

کنند و پس اگر چنانچه ثابت شد که حکم مذکور بدعت است، دو مقدمه صحت پیدا می

 .3آیدی مطلوب به دست مینتیجه

زو جوامع حکم و میزانی برای اعمال ج باما حدیث عبداهلل بن عمرو و عایشه 

شود آیند که براساس آن هیچ عملی از انسان مسلمان پذیرفته نمیظاهری به حساب می

 ن که دو شرط زیر را داشته باشد:مگر ای

 فرماید:باشد؛ چرا که خداوند میعمل باید همچون زر ناب فقط برای خدا  -1

ٗٗ فَۡليَۡعَمۡل َعَمٗل فََمن َكاَن يَۡرُجوْا لِقَآَء َربِّهِۦ ﴿ لِ ا َََٰٰ الکهف: ] ﴾ا َوََل يُۡشِرۡك بِِعبَاَدِة َربِِّهۦٓ أََحَدَۢ

111]. 

                                           
 متفق علیه. -1

 مسلم آن را روایت کرده است.  -2

شود : این امر بدعت است، و هر بدعتی گمراهی می این موضوع با استدالل منطقی این چنین بیان -3

 پس این امر گمراهی است. )مترجم( است،
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پس هر کس به دیدار پروردگار خویش امیدوار است، باید کار شایسته انجام دهد و در »

 .«پرستش پروردگارش کسی را شریک نسازد

به وضوح از حدیث  عمل باید با سنت نبوی مطابقت داشته باشد. و این شرط -2

: انداین حدیث دو نظر ابراز داشتهشود. علما در مورد عایشه رضی اهلل عنها استنباط می

ترین آنها تلخ است. یکی این که براساس این حدیث هر ترین آنها شر و شیرینساده

عملی که مطابق سنت نبوی نباشد مردود است و خداوند ارزشی برای ان قایل نبوده و آن 

ه که منظور از این حدیث این است ک دهد. دوم اینمچون خاکستری پراکنده قرار میرا ه

گذار در واقع امر خدا را رد کرده است؛ چون خود را نظیر خدای احکم شخص بدعت

وضع کرده است. و این دین ی خدا چیزهایی را در این الحاکمین قرار داده و بدون اجازه

 دیم.ب را قبالً به تفصیل بیان کرمطل

یابد که تقسیم بدعت به حسنه و قبیحه، تقسیمی ذشت هر خردمندی در میگاز آنچه 

ناعادالنه است بلکه این تقسیم خود نوعی بدعت و گمراهی است و از بدترین انواع 

اند، همه عام و مطلق هستند و بدعت است؛ چرا که تمام دالیلی که در رد بدعت آمده

ی ده است و در اصول فقه مقرر گردیده است که هر قاعدههیچ استثنایی در آنها روی ندا

کلی شرعی و هر دلیل کلی شرعی اگر در موارد زیادی تکرار شود و به عنوان گواهی بر 

ی آن هیچ تقیید و تخصیصی معانی اصولی یا فرعی آورده شود و با وجود تکرار و اعاده

شود. ای عموم لفظ آن عمل میماند و به مقتضدر آن روی ندهد، بر عموم خود باقی می

 د:فرمایمانند قول خداوند متعال که می

 .[2، الزمر: 18، فاطر: 15، اإلسراء: 124األنعام: ] ﴾َوََل تَِزُر َواِزَرٞة ِوۡزَر أُۡخَرىَٰ ﴿

 .«گیردو هیچ کس گناه دیگری را بر دوش نمی»

 ر تکرار شده است. سراء )فاطر( و زماهای انعام، این جمله در آیات متعددی از سوره





 
 

 هر بدعتی گمراهی است اگر چه مردم آن را خوب ببينند 

ی مسلمانان که به دنبال آنان آمده و به اهل علم از اصحاب و تابعین و کسانی از ائمه

ه ]قرن صحابه، تابعین، تابعین ضلخیر و خوبی آنان گواهی داده شده و در قرون مف

نظر دارند بر نکوهش و تقبیح بدعت و فرار از آن و از اتفاق  ،اندکردهتابعین[ زندگی می

شود. و در این راه هیچ گونه تردیدی به خود کسی که آثاری از بدعت بر او مشاهده می

هایی از افعال زنده و اند که ذیالً به برخی از اقوال مستند و صحیح و نمونهراه نداده

ی اصحاب را ذکر کنیم، با یی از طبقههاکنیم : اگر بخواهیم نمونهصریح آنان اشاره می

شویم که قلب انسان مسلمان را مطمئن و نظر بدعت گذاران را باطل مواردی روبرو می

 :گفته است گردانند. عبداهلل بن مسعودکنند و حقایق را برای انسان روشن میمی

تَِدُعوا َوالَ  اتَّبِعُوا» گذاری نکنید نمایید و بدعت )از سنت نبوی( پیروی». «ُكفِیتُمْ  فَقَدْ  تَبْ

 .1«کندکه سنت، شما را کفایت می

هر » .«كل بدعة ضاللة، وإن رآها الناس حسنة» :گفته است بعبداهلل بن عمر 

. اگر به افعال صحابه بنگریم آن را 2«بدعتی گمراهی است اگر چه مردم آن را خوب ببینند

نشستیم، بر در عبداهلل بن مسعود میما قبل از نماز صبح »موافق اقوالشان خواهیم دید : 

رفتیم. ابو موسی اشعری پیش ما آمد و گفت : آمد، با او به مسجد میوقتی که بیرون می

آیا هنوز ابو عبدالرحمن )عبداهلل بن مسعود( بیرون نیامده است؟ گفتیم : نه. پس با ما 

ی ما برخاستیم د، همهنشست تا این که )عبداهلل بن مسعود( بیرون آمد. وقتی که بیرون آم

                                           
: ( چاپ دوم گفته است1/181« )زوائدمجمع ال»طبرانی آن را روایت کرده است و هیثمی در کتاب  -1

ا روایت کرده و سند آن راویان این سخن راویان حدیث صحیح هستند. دارمی هم این حدیث ر

 ست.صحیح ا

 را با سند صحیح روایت کرده است. دارمی آن -2
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ی پیش چیزی را و با او رفتیم. ابو موسی اشعری گفت : ای ابو عبدالرحمن! چند لحظه

در مسجد دیدم که آن را نپسندیدم ولی به حمد و سپاس خدا چیزی جز خیر و نیکی 

: مردم اگر زنده بمانی خواهید دید. گفت :ندیدم. ابو عبدالرحمن گفت: آن چه بود؟ گفت

ایی را تشکیل داده بودند و منتظر نماز بودند. در هر حلقه سجد دیدم که حلقهرا در م

: صد بار تکبر بگویید، و گفتهایی در دست داشت و میگریزهمردی وجود داشت که سن

ح گفت : صد بار تسبیح بگویید، و مردم صد بار تسبی: میگفتندمی کبیرمردم صد بار ت

ی( گفت : به آنها ربه آنها چه گفتی؟ )ابو موسی اشع: گفتند. )ابو عبدالرحمن( گفتمی

چیزی نگفتم و منتظر نظر و دستور شما بودم. )ابو عبدالرحمن( گفت : چرا به آنان دستور 

ندادی که گناهانشان را بشمارند و چرا برایشان تضمین نکردی که حسناتشان ضایع 

او به راه افتادیم تا این که به شوند؟ سپس )ابو عبدالرحمن( به راه افتاد و ما هم با نمی

بینم شما ها رسید و توقف کرد و گفت : این چه چیزی است که من مییکی از این حلقه

هایی هستند که با آنها تکبیر و ها سنگریزهدهید؟ گفتند : ای ابو عبدالرحمن! اینانجام می

تان را بشمارید که من : گناهانشماریم. )ابو عبدالرحمن( گفتمی هایمان رال و تسبیحیتهل

شود. وای بر شما ای امت کنم که هیچ یک از حسناتتان ضایع نمیبرایتان تضمین می

در میان شما  صمحمد! هالک و نابودی شما چقدر سریع است. هنوز اصحاب پیامبر

اند )که شما هایشان شکسته نشدههای پیامبر فرسوده نشده و ظرفوجود دارند و لباس

زنید(. قسم به ذاتی که جان من در دست اوست یا شما آیینی ارهایی میدست به چنین ک

: اید. گفتندرای گمراهی باز کردهاید و یا این که دری را برا بهتر از آیین محمد برگزیده

ایم. )ابو عبدالرحمن( نداشتهای ابو عبدالرحمن! به خدا قسم بجز خیر و نیکی قصد دیگر 

رسند، رسول کنند ولی بدان نمیصد خیر و نیکی می: چه بسیارند کسانی که قگفت

قُْرآَن ال یَُجاِوُز تََراقِیَهُم» :به ما گفته است صخدا ا یَقَْرُءوَن الْ مردمانی ». «إِنَّ قَْوم 

 .«کندخوانند ولی از حلقشان تجاوز نمیهستند که قرآن را می
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)ابو عبدالرحمن( از خورم که شاید بیشتر شما جزو آنان باشید. سپس به خدا قسم می

ها را دیدیم که آنان روی گردانید و رفت. عمرو بن سلمه گفته است : اکثر اهل این حلقه

 .1«جنگیدنددر جنگ نهروان به همراه خوارج علیه ما می

ی اصول و قواعد بزرگی به شرح زیر است که تنها کسانی که این روایت در بر گیرنده

کنند از آن میز دستورات خدا و رسولش سرپیچی نپیروی کرده و ا صاز سنت پیامبر

 یابند:آگاهی می

کسی که غایت و هدف را تشریع کرده، وسیله را فراموش نکرده است؛ مثالً وقتی  -1

با )بندهای(  صی آن را فراموش نکرده است. پیامبررا تشریع کرده وسیله« ذکر»که خدا 

 ت : این )بند(ها در روز قیامتگفکرد و میدست راست خود تسبیحات را حساب می

 دهند.گواهی می

است، و آن بدعتی است که اصل آن مستند به دلیلی است  یبدعت اضافی گمراه -2

اند، چون ولی کیفیت و روش آن غیر مستند است. این نوع بدعت را بدعت اضافی نامیده

 به طور کامل با آن موافقت دارد. نه به طور کامل مخالف سنت است و نه

کردند مرتکب کفر نشده بودند و مردمانی که در مسجد با سنگریزه ذکر را شمارش می

کردند و این با نص )قرآن و کار منکری را هم انجام نداده بودند، بلکه ذکر خدا را می

برای این امر وضع  صسنت( امر مشروعی است ولی از آنان با کیفیت و روشی که پیامبر

ر نتیجه اصحاب، آنان را از این امر منع کردند و به آنان کرده بود مخالفت کردند و د

 خود را بشمارند. ندستور دادند که گناها

شود که خود آنها را تشریع کرده است هایی پرستش میخداوند متعال تنها با روش -3

 ها.ها و بدعتاز روی هوا و عادتنه 

شی را برای ذکر اختراع برد. آن افراد بدعت گذار، رو، سنت را از بین میتبدع -4

را از بین  صروایت نشده بود و با این کار سنت پیامبر صکرده بودند که از رسول خدا

                                           
 اند.سند صحیح آن را روایت کرده دارمی و ابو نعیم با -1
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اند که بدعت و برند. و این اصل است که سلف صالح آن را فهمیده و به یقین دریافته

تََدَع » :گفته است شوند. تابعی گرانقدر، حسان بن عطیهسنت با هم جمع نمی َما ابْ

لَهَاقَ  ُ ِمْن ُسنَّتِِهْم ِمثْ هر ملتی که بدعتی را در این ». «ْوم  بِْدَعة  فِى ِدینِِهْم إِالَّ نََزَع هللاَّ

 .1«شودخود ایجاد کنند، سنتی همانند آن از آنان گرفته می

شود و این شود چرا که بدعت منجر به ترک سنت میبدعت باعث نابودی می -5

لَْو تََرْكتُْم » :گفته است ( عبداهلل بن مسعودصیامبررگی است. صحابی )پزگمراهی ب

تُمْ  یُِّكْم لََضلَلْ  .2«شویداگر سنت پیامبرتان را رها کنید، گمراه می» «ُسنَّةَ نَبِ

شود. و به همین علت بود که عبداهلل بن مسعود به آن نابود می ودو اگر امتی گمراه ش

ک و نابودی شما چقدر سریع ! هالهای ذکر گفت : وای بر شما ای امت محمدحلقه

 «!.است

فهم این صحابی )گرانقدر( دارای اهمیت خاصی است که از سیاق روایت فهمیده 

های ذکر را از کارشان منع نکرد بلکه منتظر نظر حلقه شود؛ چون ابو موسی اشعریمی

 بن مسعود و دستور عبداهلل بن مسعود ماند و این کار را از روی تعارف و تمایل به عبداهلل

 انجام داد. صانجام نداد بلکه آن را به تبعیت از رسول خدا

گذار در واقع خود را قانونگذار و بدعت پیک کفر است؛ چرا که شخص بدعت -2

نظیر خدا قرار داده و خواسته است که احکام احکم الحاکمین را از سر بگیرد و پنداشته 

 است. صداست که وی بر آیینی بهتر از آیین حضرت محم

گذار کنند. و هر کس بنیانها باب اختالف که باب گمراهی است را باز میبدعت -2

الم باشد گناه آن و گناه هر کس که بدان عمل کند تا روز قیامت بر سسنت بدی در ا

ی وی خواهد بود بدون این که از گناه آنان چیزی کم شود؛ چون کسی که مردم را عهده

 ی آن است.انجام دهندهکند، همانند یبه شر و بی راهنمایی م

                                           
 سند صحیح آن را روایت کرده است. دارمی با -1

 مسلم آن را روایت کرده است. -2
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شود؛ مثالً همان ها منجر به فسق و نافرمانی میکم اهمیت جلوه دادن بدعت -8

روان بر علیه ههای ذکر مرتکب بدعت شدند، بعدها در جنگ نافرادی که در حلقه

بود جنگ کردند و در نهایت  ی آنها امیر المؤمنین علیو سر کرده صاصحاب پیامبر

 آنان را ریشه کن کرد. یر المؤمنین علیام

 بهاری از یاران امام احمد بن حنبلمای اسالمی به نام حسن بن علی بریکی از عل

های بزرگ تبدیل های کوچک بپرهیز که بدعت کوچک به بدعتاز بدعت»گفته است : 

حق  شوند. و هر بدعتی که در این امت به وجود آمده است، در ابتدا کوچک و شبیهمی

ر ده و بعداً نتوانسته است از آن بیرون بیاید و دی آن شگذار فریفتهبوده و شخص بدعت

گذار تبدیل شده است و بدین ترتیب نتیجه بدعت بزرگ شده و به دین شخص بدعت

گذار با راه راست مخالفت کرده و از اسالم خارج شده است. پس از هر شخص بدعت

یدی، عجله به خرج نده و بدان عمل نکن تا نپرسی کس بویژه هم عصرانت سخنی را شن

یا یکی از علما در این زمینه سخنی گفته است یا نه. پس  صکه آیا یکی از اصحاب پیامبر

اگر اثری از آنان را دیدی به آن تمسک کن و گرنه از آن بگذر تا وارد آتش جهنم 

 .1«نشوی

یچ باطلی را به حق تبدیل اعمال نیک به نیات نیک بستگی دارد ولی نیت نیک ه -9

کند؛ چون نیت به تنهایی برای تصحیح عمل کافی نیست بلکه عالوه بر آن باید آن نمی

 .2عمل مطابق با شریعت هم باشد

روی در کار نیک خوب نیست بلکه بد است. و این، امری است که در هر زیاده -11

د خود تبدیل شود؛ چون هر چیزی که از حد خود گذشت به ضزی مشاهده میچی

پروایی و اگر از حد خود باکی و بیشود؛ مثالً شجاعت اگر از حد خود بگذرد به بیمی

شود. هم چنین کرم و بخشش اگر از حد خود بگذرد به کمتر شود به ترس تبدیل می

                                           
 . 18-19، ص 2قاضی محمد بن ابی یعلی، طبقات الحنابلة، بیروت، دار المعرفة، ج  -1

 .85ص  ،1ن قیم الجوزیة، مدارج السالکین، بیروت، دارالکتاب العربی، ج با -2
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ت به سشود و اگر از حد )متعارف( خود کمتر شود، بخل و خاسراف و تبذیر تبدیل می

 هترین کارها حد متوسط آنها است.بپس آید. حساب می

ها را انکار کرده و با آنها به نبوده که بدعت صعبداهلل بن مسعود تنها صحابی پیامبر

هم از سختگیرترین افراد در انکار  بمبارزه برخواسته است؛ بلکه عبداهلل بن عمر 

بود، شنید ی که عطسه کرده گذاران بوده است. او از مردها و قطع ارتباط با بدعتبدعت

به او  ببن عمر ، پس عبداهلل «السالم علی رسول هللاو الصالةالحمدهلل و»: که گفت

 م یقل ـاحدکم فلیحمدهللا، و لبل قال : اذا عطس  صما هکذا علمنا رسول هللا» :گفت

: ا یاد نداده است بلکه فرموده استاین چنین به م صپیامبر «و لیصل علی رسول هللا

ا عطسه کرد، حمد و ستایش خدای را بجای بیاورد و بگوید الحمدهلل هر گاه یکی از شم»

 .1«نفرموده که بر رسول خدا هم صلوات بفرستیدو 

در مسجد نشسته بودم که  ببا )عبداهلل( ابن عمر »از سالم روایت شده که گفت : 

ی حج تمتع سؤال کرد. ابن عمر گفت : کار خوبی است. مردی شامی آمد و از او درباره

: وای بر تو! آیا ( گفتبد. )ابن عمر کرر شما از آن نهی مید)مرد شامی( گفت : ولی پ

آن را انجام داده و به آن  صاگر پدر من از آن نهی کرده است در حالی که رسول خدا

)مرد شامی(  صکنی یا به دستور رسول خدای پدر من عمل میدستور داده است، به گفته

 2( گفت : پس بلند شو و بروبکنم. )ابن عمر عمل می صگفت : به دستور رسول خدا

 :بیان شد فوائد زیر را در بر داردهایی که نمونه

را رد کرده چه بسا  صهر گونه مخالفت با سنت صحیح پیامبر صاصحاب پیامبر -1

فرزندان و علمایشان  کردند هر چند مخالفان سنت، پدران،گیری زیاد میایشان سخت

 بوده باشند.

                                           
 اند.ذی و حاکم آن را روایت کردهترم -1

 سند صحیح آن را روایت کرده است. با« شرح معانی اآلثار»طحاوی در کتاب  -2
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رکی گمراهی است. بدعت ترکی آن است که انجام دادن عملی مستند به بدعت تَ -2

دلیل شرعی باشد ولی به منظور دینداری یا به منظور چیزی شبیه دینداری ترک شود؛ 

مانند متصوفه که ازدواج را ترک کرده و دست به اخته کردن خود زدند. و این خود نوعی 

 :فرماید؛ چرا که خداوند متعال میگمراهی است

َ ََل ﴿  إِنَّ ٱَّللَّ
ْۚ
ُ لَُكۡم َوََل تَۡعتَُدٓوْا ِت َمآ أََحلَّ ٱَّللَّ ُموْا طَيِّبََٰ رِّ َٗ ٓأَيُّهَا ٱلَِّذيَن َءاَمنُوْا ََل تُ ِٗ ُُّ يََٰ  يُ

ٗل  ٧٨ٱۡلُمۡعتَِديَن  ُ َحلََٰ ا َرَزقَُكُم ٱَّللَّ َ ٱلَِّذٓي أَنتُم بِ  طَيِّبٗ َوُكلُوْا ِممَّ  َوٱتَّقُوْا ٱَّللَّ
 ﴾٧٧هِۦ ُمۡؤِمنُوَن اْۚ

 .[88-82: ةالمائد]
اید! چیزهای پاکی که خدا برای شما حالل کرده است بر خود ای کسانی که ایمان آورده»

دارد. و از حرام نکنید و تجاوز ننمایید؛ چرا که به راستی خدا متجاوزان را دوست نمی

خدایی پیشه کنید که شما  است بخورید و تقوایحالل و پاکی که خدا به شما داده هاینعمت

 .«بدو ایمان دارید

موضوع آیه راجع معنایی است و آن حرام کردن چیزهای پاکی که خداوند از روی 

دینداری حالل کرده است. و خداوند از این کار نهی کرده و آن را تعدی و تجاوز به 

ون حساب آورده است؛ چرا که این کار تجاوز به حق خدا در اختصاص تشریع و قان

دارد. عالوه بر این خداوند در گذاری به وی است و خداوند متجاوزان را دوست نمی

 :ان داده تأکید کرده و فرموده استبعدی بر مباح بودن استفاه از روزی پاکی که به آن یآیه

یِّب ا» ُ َحالال طَ ا ِرْزقَُكِم هللاَّ  ت و اینسسپس آنان را به تقوا سفارش کرده ا «َوُكلُوا ِممَّ

نچه که خدا حالل کرده است به هر شکلی که باشد آکند بر این که حرام کردن داللت می

 صی پیامبری تقوا است. از این روی هنگامی که گروهی سه نفره به خانهخارج از دایره

آن کم شمردند )و تصمیم  لآمد و از عبادت او سؤال کردند و عبادات خود را در مقاب

در  صداری کنند و ازدواج ننمایند( پیامبرباشند، و شب زندهگرفتند که همواره روزه 
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ترین شما به ... همانا عالم» 1«اتقاکم هلل أنا، و.... اما ان اعلمکم باهلل» :پاسخشان فرمود

 .«خدا و با تقواترین شما من هستم

ها اند که به دلچنین سخنان گهرباری را از خود بجای گذاشته صاگر اصحاب پیامبر

اند که با بصیرت و بینش ها هم مردانی بودهد. بعد از آنگردانکرده و آنها را زنده میوذ نف

را از خود بر جای  صخود به حق رسیده و سخنانی شبیه سخنان اصحاب پیامبر

اند و در مورد اند؛ چرا که در مسیر آنان حرکت کرده و از آثار آنان پیروی نمودهگذاشته

 اند.ی آنان خواهان حق بودهتوان گفت که همهآنان می

ی دیگری از قبالً به برخی از سخنان تابعین اشاره کردیم و در اینجا به نمونه

 کنیم.ی آنان اشاره میشنگرایانههای روگیریموضع

مردی نزد امام مالک آمد و گفت : ای ابو عبداهلل! از کجا احرام ببندم؟ )امام مالک( 

خواهم از احرام بسته است. )آن مرد( گفت : می صیامبرگفت : از ذوالحلیفه، جایی که پ

ترسم دچار مسجد و از کنار قبر احرام ببندم )امام مالک( گفت : این کار را نکن؛ چون می

ای در این کار است؟ فقط چند میل را بر مسافت فتنه شوی. )آن مرد( گفت : چه فتنه

ای بزرگتر از این است که تنهام. )امام مالک( گفت : چه فمحل بستن احرام افزوده

از آن باز مانده است. در مورد مخالفت  صای که پیامبرپنداری به فضیلتی دست یافتهمی

 2:فرمایدبا فرمان خداوند، قرآن می

َذِر ٱلَِّذيَن يَُخالِفُوَن َعۡن أَۡمِرِهۦٓ أَن تُِصيبَهُۡم فِۡتنَةٌ أَۡو يُِصيبَهُۡم َعَذاٌب أَلِيمٌ ﴿ ۡٗ لنور: ا] ﴾فَۡليَ

23]. 
کنند، باید بترسند از اینکه فتنه و بالئی گریبانگیرشان گردد آنان که با فرمان او مخالفت می»

 .«و یا این که به عذاب دردناکی دچار شوند

                                           
 اند.ری و مسلم آن را روایت کردهبخا -1

 .132، ص 1شاطبی، االعتصام، ج  -2



 
 

 رد )سخن( کسانی که قایل به بدعت حسنه هستند

ناد کنند و با استل به بدعت حسنه هستند، شبهاتی به شرح زیر مطرح میئکسانی که قا

کنند. ولی اگر شبهات آنان را مورد به آنها بدعت را به بدعت خوب و بد تقسیم می

نیست و قابل بینیم که استدالل آنها از اعتبار چندانی برخوردار بررسی قرار دهیم می

 ارزش و اعتبار نیست.

مسلمون سیئا فهو ـما رآه الـمسلمون حسنا فهو عند هللا حسن وما رآه ال» -1

هر آنچه نزد مسلمانان خوب باشد، نزد خدا هم خوب است. و هر » «سیىء عند هللا

 .«آنچه نزد مسلمانان بد باشد نزد خدا هم بد است
این حدیث به صورت مرفوع صحیح نیست )بلکه موقوف است( و جزو کالم ابن 

به نقل از حافظ ابن عبدالهادی گفته « کشف الخفاء»است. عجلونی در کتاب  مسعود

آن است که این حدیث موقوف بر ابن  ترصحیح سند این حدیث ساقط است و»است : 

 .1«است مسعود

این حدیث موقوف و حسن »ت : گفته اس« اصد الحسنهمقال»سخاوی هم در کتاب 

 «.است

دلیلی مبنی بر »گفته است : « فهیسلسله الحادیث الضع»لبانی هم در کتاب آعالمه 

و این حدیث در واقع موقوف بر ابن مسعود  مرفوع بودن این حدیث وجود ندارد،

 .2«است

توان با آن در برابر احادیث این، این حدیث به صورت مرفوع صحیح نبوده و نمیربناب

 اند، استدالل کرد.بدعت وارد شدهدر مذمت که قاطعه 

                                           
 .223، ص 2کشف الخفاء، ج عجلونی،  -1

 .12، ص 2لة االحادیث الضعیفة، ج ناصر الدین البانی، سلس -2
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ی چنانچه فرض را بر صحت مرفوع بودن این حدیث هم بگیریم، اگر الف و الم واژه

را به معنی تمام مسلمانان در نظر بگیریم، « المسلمون»را برای استغراق و « المسلمون»

آید و اجماع بدون شک حجت است ولی اجماع معتبر از نظر اجماع به حساب می

اصولیان، اجماع عالمان در هر عصر است و شکی در این نیست که مقلدان جزو اهل علم 

توان الم جنس بدانیم، در این صورت )میآیند. و اگر الف و الم را الف و به حساب نمی

های ها، بعضی از افراد از خردها و خواهشاز حدیث فهمید که( مانند بیشتر بدعت

توان با این نمی صورت(نفسانی و نظریات مختلفی برخوردار هستند. بنابراین )در هر 

 ای اثبات بدعت حسنه استدالل کرد.حدیث بر

ر اینجا برای عهد است و منظور از این حدیث اجماع ولی باید دانست که الف و الم د

ت بر یک امر است که سیاق حدیث هم بر این مطلب دالل صو اتفاق اصحاب پیامبر

د  ...» :کند؛ چون اصل حدیث چنین استمی ِعبَاِد بَْعَد قَلِْب ُمَحمَّ  صثُمَّ نَظََر فِى قُلُوِب الْ

َر قُلُوبِ  ِعبَاِد فََجعَلَهُْم ُوَزَراَء نَبِیِّهِ یُقَاتِلُوَن َعلَى ِدینِِه فَما  فََوَجَد قُلُوَب أَْصَحابِهِ َخیْ الْ

ِ َسیِّئ  ـَرأَى الْ  ِ َحَسن  َوَما َرأَْوا َسیِّئا  فَهَُو ِعنَْد هللاَّ ... » « ُمْسلُِموَن َحَسنا  فَهَُو ِعنَْد هللاَّ

اصحاب  به قلب بندگان خود نگاه کرد و قلب صسپس خداوند بعد از قلب محمد

را بهترین قلب بندگان خود یافت، پس آنان را وزرای پیامبرش قرار داد که به  صمحمد

پردازند. پس آنچه که مسلمانان خوب ببینند، نزد خداوند هم خاطر دین او به جهاد می

 . «خوب است، و آنچه که مسلمانان بد ببینند، نزد خداوند هم بد است

( و خطیب در 23السی در مسند خود )ص ( و طی1/329امام احمد در مسندش )

ی اند. حاکم هم تنها جمله( این حدیث را روایت کرده1/122« )الفقیه و المتفقه»کتاب 

این جمله را هم بر آن افزوده را روایت کرده و  «...ُمْسلُِموَن َحَسنا  ـفَما َرأَى الْ » آخر

ی اصحاب بر نی همهیع  «سوقد رأى الصحابة جمیعا أن یستخلفوا أبا بكر » :است

 را به عنوان خلیفه انتخاب کنند. این باور بودند که ابوبکر
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کند : چرا که عبداهلل بن مسعود ی آخر در واقع منظور از حدیث را بیان میاین جمله

به اجماع اصحاب استدالل کرده است. زمانی این امر  برای اثبات خالفت ابوبکر

گیرترین اصحاب نسبت به انکار  بن مسعود از سختشود که بدانیم عبداهللتر میروشن

 گذاران بوده است که قبالً به برخی از اقوال و افعال او اشارهبدعت و دوری از بدعت

 کردیم.

خوب بدعتی است این )به جماعت خواندن نماز تراویح » «نعمت البدعة هذه» -2

 .«در مسجد(

کل بدعه »و آن را مخصص  استدالل کرده برخی از متأخرین به این سخن عمر

اند. ولی این استدالل مردود است؛ چرا یعنی هر بدعتی گمراهی است، قرار داده« ضالله

ثابت شده است. از جابر بن  صکه مشروعیت نماز تروایح به نص حدیث پیامبر

های ماه رمضان به همراه مردم یکی از شب صوقتی که پیامبر» روایت شده که عبداهلل

خواند و )بعد از آن( نماز وتر را بجای کرد، هشت رکعت نماز )تراویح( میرا احیا می

 .1«آوردمی

سه  صمشروعیت به جماعت خواندن نماز تراویح هم بدین خاطر است که پیامبر

از ترس این که  صشب آن را با اصحاب به صورت جماعت خوانده است، ولی پیامبر

از آن پس آن را به صورت جماعت نخوانده  مبادا نماز تراویح بر مسلمانان واجب گردد

آن اند که در روایت کرده لاست. دلیل این امر حدیثی است که مسلم و بخاری از عایشه 

ُكْم فَتَْعِجُزوا َعنْهَا» :آمده است ولی ترسیدم که )نماز » «َولَِكْن َخِشیُت أَْن ففَْرَض َعلَیْ

 .«یاییدی آن بر نتراویح( بر شما واجب گردد و از عهده

                                           
و ابن حبان در صحیح خود آن را روایت « المعجم الصغیر»این حدیث صحیح است که طبرانی در  -1

 ویح بدون نماز وتر هشت رکعت است.دهد که نماز ترااند و این حدیث به صراحت نشان میکرده
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اما با تمام شدن وحی ترس واجب شدن نماز تراویح منتفی گردید، و در نتیجه 

مستحب بودن به جماعت خواندن آن به حالت خود باقی ماند؛ چرا که علت و معلول در 

 ود و عدم با یکدیگر مرتبط هستند.وج

رد یابیم که بدعت به اصطالح شرعی تنها در موابا توجه به آنچه گفته شد در می

ی قبلی به وجود بیاید، بدعت رود ولی در لغت هر چیزی که بدون نمونهمذموم به کار می

ه تفصیل در این شود؛ خواه محمود و پسندیده باشد و یا مذموم و ناپسند قبالً بنامیده می

 موارد سخن گفتیم.

که گفته است : نعمت  ساما قول عمر»در این باره گفته است :  عالمه ابن تیمیه

اند اگر بخواهیم چیزی را که هیچ مخالفتی البدعه هذه، اکثر کسانی که به آن استدالل کرده

گویند قول صحابی حجت نیست. پس ثابت کنیم، می با سنت نبوی ندارد با سخن عمر

مخالف حدیث نبوی باشد به طریق اولی نباید به آن اعتقاد داشت. ولی  اگر قول عمر

حدیث با قول صحابی صحیح نیست. آری، تخصیص عموم ی در هر دو صورت معارضه

ای که با یکی از دو روایت حدیث )که به دو صورت روایت شده است( با قول صحابی

حدیث مخالفتی ندارد، صحیح است. و این تنها بر حسن بدعت مورد نظر صحابی داللت 

به جماعت  کند نه غیر آن. و تنها چیزی که در سخن عمر وجود دارد این است کهمی

خواندن نماز تراویح را بدعت حسنه نامیده است، و این نامگذاری یک نامگذار لغوی 

ی است نه شرعی. و این بدین خاطر است که بدعت لغوی بر هر چیزی که بدون نمونه

شود در حالی که بدعت شرعی آن است که مستند به قبلی انجام گرفته باشد اطالق می

وجود داشته باشد که بر مستحب  صاگر نصی از رسول خدایک دلیل شرعی نباشد. پس 

بودن و یا وجوب کاری بعد از مرگ پیامبر و یا به طور مطلق داللت کند و تنها بعد از 

آن را روایت  مرگ پیامبر بدان عمل شود مانند صدقه )بردن میراث پیامبران( که ابوبکر

توان کار او را ا انجام دهد، میآن کار ر صکرده است، پس اگر کسی بعد از مرگ پیامبر

ی قبلی آن را انجام داده است. همان در لغت بدعت نامید؛ چرا که از ابتدا و بدون نمونه
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. کاری 1شودآورده است در لغت بدعت و محدث نامیده می صطور که دینی که پیامبر

ح شود، در اصطالکه مستند به کتاب و سنت باشد، اگر چه در لغت بدعت نامیده می

تر از اصطالح شرعی آن آید؛ چرا که لفظ بدعت در لغت عامشرعی بدعت به حساب نمی

هر کاری که از ابتدا و  «کل بدعه ضالله»از  صاست. و معلوم است که منظور پیامبر

ی قبلی انجام گیرد نیست، بلکه منظور وی اعمالی است که وی آنها را تشریع بدون نمونه

 .2«نکرده است

قبل از این که به رد سخن بدعت گذارانی  «االسالم سنة حسنة يفمن سن » -3

یث را به اند. خود حدبپردازیم که برای اثبات بدعت حسنه به این حدیث استدالل کرده

 کنیم.صورت کامل ذکر می

از جریر بن عبداهلل روایت شده که گفت : ما صبحگاهی در محضر رسول خدا نشسته 

دار پشمین پوشیده و شمشیرها را به های خطو لخت که جامه بودیم که مردمانی پا برهنه

ی مضر بودند وارد شدند، ی آنان از قبیلهخود بسته بودند و بیشتر آنان و بلکه همه

وارد شد و سپس  صبر اثر فقری که بر آنان دید تغییر کرد. پیامبر صی پیامبرچهره

نماز را اقامه کرد  صگوید پس پیامبرخارج گردید و به بالل دستور داد که اذان و اقامه ب

 ای خواندند و در آن فرمودند.خطبهو سپس 

ن نَّۡفس  ﴿ ٓأَيُّهَا ٱلنَّاُس ٱتَّقُوْا َربَُّكُم ٱلَِّذي َخلَقَُكم مِّ ِحَدة   يََٰ  .[1النساء: ] ﴾َوَٰ

ای مردم! تقوای پروردگارتان را پیشه کنید؛ پروردگاری که شما را از یک انسان آفریده »

 .«است

                                           
ن ِذۡكر  ﴿ :فرمایدی انبیاء است که میسوره از 2ی د این امر آیهشاه -1 ن رَّ  َما يَۡأتِيِهم مِّ َدٍث إَِلَّ مِّ ۡٗ بِِّهم مُّ

ای از قرآن از سوی پروردگارشان بدیشان هیچ بخش تازه» .[2األنبیاء: ] ﴾٢ٱۡستََمُعوهُ َوهُۡم يَۡلَعبُوَن 

ی بر . در این آیه هیچ دلیلی مبن«گیرندو به بازی می شنوندرسد مگر اینکه آن را )به شوخی( مینمی

 مخلوق بون قرآن وجود ندارد.

 .225-222مخالفة اصحاب الجحیم، ص ابن تیمیه، اقتضاء الصراط المستقیم،  -2
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ا قَدََّمۡت لَِغد  ﴿ َ َوۡلتَنظُۡر نَۡفٞس مَّ ٓأَيُّهَا ٱلَِّذيَن َءاَمنُوْا ٱتَّقُوْا ٱَّللَّ  .[18الحشر: ] ﴾يََٰ
اید! تقوای خدا پیشه کنید و هر کس باید نگاه کند که چه چیزی ای کسانی که ایمان آورده»

 .«را برای فردای خود پیشاپیش فرستاده است

د از دینار و درهم و لباس و گندم و خرمایش صدقه بدهد )و سپس گفت( : انسان بای

ای آورد که به ی خرمایی باشد )جریر بن عبداهلل( گفت : مردی از انصار کیسهاگر چه دانه

ی توانست آن را بر دارد، سپس مردم پشت سر هم آمدند تا این که دو کومهسختی می

)از  صی پیامبریدم چهرهبزرگ خوراک و لباس را مشاهده کردم که بعد از آن د

، فِي اإِلْسالِم ُسنَّة  َحَسنَة  َمْن َسنَّ » :فرمود صدرخشان گردید. پس پیامبر (خوشحالی

قََص ِمْن أُُجوِرِهْم َشْيء  ، َوَمْن َسنَّ فِي  ُل أَْجِر َمْن َعِمَل بِهَا ، فِي أَْن ال یُنْ فَلَهُ ِمثْ

قَُص ِمْن أَْوَزاِرِهْم اإِلْسالِم ُسنَّة  َسیِّئَة  فَعَلَیْهِ مِ  ُل ِوْزِر َمْن َعِمَل بِهَا ، فِي أَنَّهُ ال یُنْ ثْ

ریزی کند )که مردم از طریق آن کار کس سنت نیکویی را در اسالم پایههر» .1«َشْيء  

مشروعی را انجام دهند( پاداش آن و پاداش هر کس که بعد از او بدان عمل کند به وی 

کس بنیانگذار سنت بدی در پاداش آنان کم شود و هرچیزی از  رسد بدون این کهمی

اسالم باشد، گناه آن و گناه هر کس که بعد از او بدان عمل کند بر وی خواهد بود بدون 

 .«این که چیزی از گناه آنان کم شود

کند بدون این که به شأن نزول آن توجه کند، همانند کسی که به این حدیث استناد می

خواند تا معنی آن کامل خواند و ما بعد آن را نمیرا می« صلینویل للم»کسی است که 

سازد؛ چون چگونه گردد و چنین شخصی در واقع حقایق و موازین را دگرگون می

ی نماز دستور دهد در حالی که به اقامهخداوند متعال نماز گزاران را مورد تهدید قرار می

آنان را مورد تهدید قرار داده است که  داده است. در واقع خداوند گروهی از نمازگزاران

 کند:را این چنین توصیف می

                                           
 اند.د و دارمی آن را روایت کردهمسلم و نسائی و احم -1
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َويَۡمنَُعوَن  ٦ٱلَِّذيَن هُۡم يَُرٓاُءوَن  ٥ٱلَِّذيَن هُۡم َعن َََٰلتِِهۡم َساهُوَن  ٤فََوۡيٞل لِّۡلُمَصلِّيَن ﴿

 .[2-4ماعون: ] ﴾٨ٱۡلَماُعوَن 
افلند، کسانی که ریا و خودنمائی وای به حال نمازگزاران؛ نمازگزارانی که از نمازشان غ»

 .«کنندکنند و از دادن وسایل کمکی ناچیز )منزل( خودداری میمی

خواند بدون را می «ال تقربوا الصلواة»این شخص هم چنین مانند کسی است که 

توجه کند. امثال اینها در کتاب و سنت زیادند و از همین  «انتم سکاریو»این که به 

 یاق در اصول فقه نشأت گرفته است.ی سها مسألهنمونه

ن اگذاران شایع است و با استدالل بدخود سیاق حدیث تفسیری که در میان بدعت

اند، رد را با آن تخصیص کرده« کل بدعه ضالله»قایل به بدعت حسنه شده و عموم 

گویی و نادرست است؛ چرا که مرد انصاری دهد که چنین تفسیری یاوهنشان می و کندمی

ی مورد نظر را آغاز کرد و ها کاری که انجام داد این بود که دادن صدقه در حادثهتن

توان گفت این صحابی مشروعیت صدقه هم قبالً با نص ثابت شده است. بنابراین نمی

 ،هم به دنبال او آن را انجام داده است. بنابراین صای را انجام داده و پیامبربدعت حسنه

ها ء امر مشروعی است که انجام دادن آن به خاطر ترک سنتمنظور از سنت حسنه احیا

ای را احیا در میان مردم مرسوم نبوده است. در دوران معاصر هم اگر کسی سنت متروکه

ای شود که بدعت حسنهای را انجام داده است و گفته نمیشود سنت حسنهکن، گفته می

شروعیت آن مستند به نص را انجام داده است. بنابراین سنت حسنه آن است که م

میان مردم اشند و سپس کسی بیاید و آن را درصحیحی باشد ولی مردم بدان عمل نکرده ب

رکعت نماز تراویح را  سنت به جماعت خواندن یازده احیاء کند. همان طور که عمر

 احیاء کرد.

در  پنداشتند که خواندن نماز عید فطر و قربانهای اخیر مردم شام چنین میدر سال

کردند، ولی کسانی پیدا مساجد سنت است و در نتیجه آنها را تنها در مساجد اقامه می

شدند که لوای سنت را بر دوش گرفته و به مردم فهماندند که سنت آن است که نماز عید 
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فطر و قربان در مصلی خوانده شود نه در مساجد. همچنین مردم شام بر این باور بودند 

رکعت است ولی افراد مزبور مردم را به سنت صحیحی که  که سنت تراویح بیست

کردند، راهنمایی نمودند. در هم از او پیروی می داد و اصحابآن را انجام می صپیامبر

ا در اسالم ای رشود که اینان سنت حسنهمورد چنین افراد و دعوتگرانی گفته می

 اند.گذاری کردهپایه

رود کسی پیدا بشود و آن را به مورد اجرا بگذارد میای که انتظار های متروکهاز سنت

ها آن را از و با آن جهان اسالم را منور بگرداند، شریعت و قانون خدا است که طاغوت

های غرب و افکار مشرکان را جایگزین های سفرهی حکومت دور ساخته و باز ماندهدایره

و بزرگی در حیات فردی و اجتماعی ها را بر هر امر کوچک اند و این بازماندهآن ساخته

اند. پس اگر حاکمی پیدا شود که بشریت را از این لجن مسلمانان حاکم گردانیده

واگیرداری که در آن گیر کرده و از این احکام پست نجات دهد و شریعت خدا را در 

ای را در اسالم شود این حاکم سنت حسنهامور بندگان خدا حاکم گرداند، گفته می

گذاری کرده است که اگر حاکمان دیگر هم از او پیروی نمایند پاداش آنان هم برای پایه

شود بدون این که از پاداش آنان چیزی کم شود. پس ای حکام مسلمانان! او نوشته می

این فرصت را غنیمت بشمارید. هم چنین وقتی که محمد علی پاشا قوانین فرانسه را وارد 

ی مصر تطبیق کرد و برای وی ترجمه نمود و آن را بر جامعهکرد و رفاعه طهطاوی آن را 

 گذاری کرد.بدی را در اسالم پایهحاکمان دیگری هم از او پیروی کردند، در واقع سنت 

ِ فََما َرَعۡوهَا َحقَّ ِرعَ ﴿ ِن ٱَّللَّ هَا َعلَۡيِهۡم إَِلَّ ٱۡبتَِغآَء ِرۡضَوَٰ ايَتِهَۖا َوَرۡهبَانِيَّةً ٱۡبتََدُعوهَا َما َكتَۡبنََٰ

ِسقُونَ فَ  ۡنهُۡم فََٰ  .[22الحدید: ] ﴾اتَۡينَا ٱلَِّذيَن َءاَمنُوْا ِمۡنهُۡم أَۡجَرهُۡمۖ َوَكيِيٞر مِّ
اند ما آن را بر آنان واجب نکرده بودیم بلکه خودشان و رهبانیتی که آنان خود پدید آورده»

ان چنان که باید آن را آن را برای به دست آوردن رضایت خدا به دست آورده بودند اما آن

اند پاداششان را دادیم ولی بیشتر آنان مراعات نکردند. ما به کسانی که از آنان که ایمان آورده

 .«فاسق هستند
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إَِلَّ ﴿ های حسنه وجود ندارد؛ چون اگردر این آیه هیچ دلیلی مبنی بر وجود بدعت

 ِ ِن ٱَّللَّ خداوند رهبانیت »شود : د معنی آیه چنین میبرگرد ﴾ٱۡبتََدُعوهَا﴿به  ﴾ٱۡبتَِغآَء ِرۡضَوَٰ

«. را بر آنان مقرر نکرده بلکه آنان خود به قصد تقرب و نزدیکی به خدا آن را ابداع کردند

و این چیز مذمومی است؛ چون خدا بر آنان واجب نکرده است. و این که به آنچه که 

اعات نکردند. بر قبح کارشان خود ابداع کرده بودند ملتزم نبودند و چنان که باید آن را مر

 ع نوع تقبیح مضاعف کار آنان است.افزاید و این خود در واقمی

ِ ﴿ و اگر ِن ٱَّللَّ هَا﴿ به ﴾إَِلَّ ٱۡبتَِغآَء ِرۡضَوَٰ آنان : »شودبرگردد معنی آیه چنین می ﴾َما َكتَۡبنََٰ

د؛ یعنی خود را ملزم به ابداع رهبانیت کردند پس خداوند هم آن را بر آنان مقرر کر

و این نوعی تقریر است «. خداوند احکم الحاکمین رهبانیت را دین مشروع آنان قرار داد

گاهی اقوال و افعال اصحاب خود  صکه در دین اسالم هم روی داده است؛ چون پیامبر

داد و بدین ترتیب اقوال و افعال آنان اند مورد تأیید قرار میرا که قبالً مشروع نبوده

های زیادی از گرفت. نمونهها مورد پرستش قرا میکرد و خداوند با آنمی مشروعیت پیدا

نیازی به زیاد  صاین نوع تقریرات در سنت نبوی وجود دارند. اما بعد از وفات پیامبر

هم  صکردن چیزی در شریعت وجود ندارد؛ چرا که خداوند اسالم را کامل کرده و پیامبر

ش دوزخ دور سازد بیان نموده ک کند و ما را از آتهر چیزی را که ما را به بهشت نزدی

 است.

های قبل از ما است و توان گفت که این آیه مربوط به شریعت امتور کلی میطبه 

ه های قبل از ما برای ما شریعت بقول راجح در علم اصول فقه آن است که شریعت امت

ا لَ أُْعِطیُت َخمْ » :فرموده است صآید؛ چرا که پیامبر حساب نمی ْم یُْعطَهُنَّ أََحد  ِمَن ـس 

ة   ُت إِلَى النَّاسِ َعامَّ ة ، َوبُِعثْ عَُث إِلَى قَْوِمهِ َخاصَّ یَاِء قَبْلِي... َوَكاَن النَّبِيُّ یُبْ بِ  .1«اأْلَنْ
اند .... و ران قبل از من داه نشدهمباند که به هیچ یک از پیاپنج چیز به من داده شده»

                                           
 متفق علیه.  -1
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شدند ولی من برای تمام مردم مبعوث رای قوم خود مبعوث میپیامبران پیشین تنها ب

 .«امشده

کند بر این که شریعت پیامبران پیشین به اقوام آنان اختصاص این حدیث داللت می

دارد. از این روی اسالم با عقاید و عبادات و احکام و قوانینش دین و شریعت کاملی 

ند آن را بر ادیان دیگر مسلط ساخته و آن است که نیازی به دیگر ادیان ندارد بلکه خداو

را ناسخ ادیان پیشین قرار داده است به طوری که بر مسلمانان واجب است که تنها به 

اسالم مراجعه کنند؛ چون اسالم تنها آیین و شریعتی است که خداوند اصول و فروع آن 

ین و زمینیان را به را حفظ کرده و آن را به عنوان دین فرزندان آدم تا زمانی که خود زم

برد مورد پسند قرار داده است. و شریعت گمراهان و کسانی که مورد خشم و ارث می

تواند شریعت و قانون ما قرار بگیرد در حالی که، اند چگونه میغضب خداوند قرار گرفته

که در قرآن و سنت باطل و گمراهی و شرک و کفر و فساد و غیر صحیح است مگر آنچه 

 ه است.صحیح آمد

آید که شریعت اسالمی برای تکامل خود به شریعت از این قاعده چنین بر می

کتاب نیاز دارد در حالی که نصوص )شرعی( صراحت دارند در این که باید در هر اهل

امر کوچک و بزرگی با اهل کتاب مخالفت کرد. کسی که در کتاب خدا و سنت صحیح 

یابد که سد محکمی میان مسلمانان و اهل نبوی و روش سلف صالح تدبر کند در می

 باید به سرعت از آنان دور شوند. کتاب وجود دارد و مسلمانان

ها را به عنوان اصل مهمی در نظر خداوند متعال مخالفت با اهل کتاب و دیگر امت

های گرفته است تا امت اسالمی دارای روش و منش خاص خود گردد و افعال و عبادت

ها اختالط پیدا نکند. شیخ االسالم )ابن تیمیه( این اصل را فعال دیگر امتامت اسالمی با ا

ص  «مستقیم مخالفه اصحاب الجحیمـاقتضاء الصراط ال»در کتاب ارزشمند خود 

( توضیح داده و فساد این قاعده که شریعت پیشینیان ما، شریعت ما به حساب 31-11)

وده و ( آن را تأیید نم1/332« )عتصاماال»را بیان کرده و شاطبی هم در کتاب « آیدمی
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براساس آنچه که در علم اصول آمده است آنچه که برای غیر ما شریعت : »گفته است

 «.آیدبوده، برای ما شریعت به حساب نمی

با وجود این که امام شاطبی از غرب و شیخ االسالم )ابن تیمیه( از شرق )جهان 

خوانی دارد؛ چرا که هر دو از روش علمی اسالم( بوده است، سخن آنان در اینجا هم

ی ی انحطاط سرچشمهصحیح پیروی کرده و بر پاکسازی اسالم از انحرافاتی که در دوره

 ورزند.اند، حرص میا مکدر ساختهزالل آن ر

های مفصل راجع اصول خواهد در این مورد بیشتر بداند، باید به کتابکسی که می

« حکامحکام فی اصول األاإل»اند مانند شان اهل تقلید نبودههایی که نویسندگانبویژه کتاب

 ( مراجعه کند.5/182-12) ابن حزم

را درست بدانیم، « آیدشریعت پیشینیان ما، شریعت ما به حساب می»ی حتی اگر قاعده

 ن امر مشروط به دو شرط زیر است:ای

پسند خدا برای  ردباید از طریق نقل موثق ثابت شود که این شریعت، شریعت مو -1

 آنان بوده است.

ی نباید در شریعت ما بیان خاصی در مورد آن وجود داشته باشد. بنابراین در آیه -2

مورد بحث هیچ سندی برای کسانی که قائل به بدعت حسنه هستند وجود ندارد؛ چرا که 

اهی، به آتش دوزخ منتهی اسالم بیان کرده است که هر بدعتی، گمراهی و هر گمر

 گردد.می

 :عرف -5

گیرد تنها کتاب و سنت و اجماع است و آنچه که مخصص )کتاب و سنت( قرار می

تواند در تعارض با کالم خدا و رسول عرف و عادت مردم و سخن علما و غیره نمی

 قرار بگیرد. صخدا
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مراسم  1کسی که عادات مخالف سنت مردم را همچون سنت قبل از نماز جمعه،

را اجماع بپندارد، در واقع به خطا رفته است؛ چرا که در هر  3گراییو مذهب 2مولودی

اند. و اگر بیشتر علما اجماع اهل مدینه اند که آنها را انکار کردهدوره و زمانی کسانی بوده

د، انرا در عصر امام مالک با وجود ایمان و دانشی که از آن برخوردار بودند معتبر ندانسته

ی مردم را که نه توان عرف و عادات عامهدانستند پس چگونه میبلکه سنت را حجت می

آیند و نه هنوز ایمانشان به رسوخی در علم و دانش دارند و نه اولواالمر به حساب می

 کامل گردیده است. معتبر دانست؟!. صخدا و رسول خدا
الحرررررر مرررررن خرررررر  العرررررادات 
 منتهجررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررا  

 

 لجماعرراتلررو ضررد انهررا الصررواب و 
 

مررن اذا خررذل النرراس الحقیقرره و
 عرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررن

 

 النررراس رایرررات يجهرررل اقرررام لهرررا فررر 
 

اتبررراع الحررر   يم یخرررف فرررـلرررو
 الئمررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررره

 

 مشرفیاتـلرررررررو اتتررررررره بحرررررررد الرررررررو 
 

آزاده کسی است که از عرف و عادات بگذرد و راه درست را در پیش بگیرد اگر چه »

هل و نادانی حقیقت را ی مردم باشد. و کسی است که اگر مردم از روی جبرخالف عامه

رها کردند، بیرق آن را در میان مردم افراشته سازد و در راه پیروی کردن از حق از هیچ 

 .«مالمتگری نهراسد اگر چه با شمشیرهای تیز و برنده او را مالمت کنند

باید دانست که مالک شناخت حق، کثرت انگشتان باال رفته و جنجال تبلیغاتی نیست. 

درخشد، اگر چه تنها باشد و کسی از نور روشنی است که در جامعه میلکه حق دارای 

 کند. آن پیروی نکند. سخنان سلف صالح هم این موضوع را تأیید می

                                           
کتب و االلبانی، االجوبة النافعة، الم 122، ص 1المعرفة، ج ابن تیمیه، الفتاوی الکبری، بیروت، دار -1

 .22-23االسالمی، ص 

 ل فی المولد من الغلو و االجحاف.ابوبکر الجزائری االنصاف فیما قی -2

 .82-29راسة و تقویم، چاپ اول، ص سلیم الهاللی، مؤلفات سعید حوی، د -3



 27 بدعت و تأثیر ناگوار آن در جامعه

 

جماعت آن است که موافق حق باشد اگر چه تنها »گفته است :  عبداهلل بن مسعود

 .1«باشید

سالکان آن به خود  راه حق را در پیش گیر و از کمی: »گفته است قاضی عیاضی

 .2«فریب نخورشدگان هراسی راه نده. و از راه باطل دوری کن و از کثرت هالک

باشد، که گروهی از مؤمنان را با آن می صی پیامبراین اقوال بر گرفته از فرموده

شوند، با توصیف کرده است که با وجود این که بیشتر مردم دچار فساد )و انحراف( می

جویند و به کنند و به راه راست تمسک میرا حفظ می صسنت پیامبر( دندان و )چنگ

کنند : چرا که منحرفان از اند، توجهی نمیمخالفت کسانی که از راه راست منحرف شده

نَّ إِ » :فرموده است صراه حق اگر چه تعدادشان زیاد باشند، ارزشی ندارند. پیامبر
غَُربَاِء ، قِیلَ  ،َما بََدأَ ، َوَسیَعُوُد كَ اإِلْسالَم بََدأَ َغِریب ا : َمِن هُم یا رسول هللا؟ فَطُوبَى لِلْ

اسالم با غربت آغاز شده است، و همان طور » .3«قاَل: الَِّذیَن یُْصلُِحوَن َما أَفَْسَد النَّاسُ 

پس خوشا به حال غریبان! گفته  که با غربت آغاز شده است دوباره غریب خواهد شد،

چه کسانی هستند؟ فرمود : آنان کسانی هستند که زمانی که : ای رسول خدا! آنان شد

 .«گیرندشوند، راه صالح را در پیش میمردم فاسد می
مانند تعدادشان اندک است؛ چنین غریبانی که هنگام فاسد شدن مردم، صالح باقی می

 کنند.ها مبارزه میند و با بدعتجویتمسک می صهای پیامبرچرا که به سنت

طوبى للغرباء أناس صالحون في أناس سوء كثیر من » :موده استفر صپیامبر

خوشا به حال غریبان؛ مردمان صالحی که در میان تعداد » 4«یعصیهم أكثر ممن یطیعهم

                                           
 .21، ص 1صابیح، تحقیق البانی، ج الم ةمشکا -1

 .22، ص 1قیم، مدارج السالکین، ج بن الا -2

 (.1223سلسلة االحادیث الصحیحة، ) -3

 (.3812صحیح الجامع الصغیر، ) -4
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کنند بیشترند از کسانی برند و کسانی که از آنان نافرمانی میزیادی از مردمان بد بسر می

 .«کنندکه از آنان اطاعت می

و دوری از  صیمانی! حریص باش بر این که با تمسک به سنت پیامبرپس ای برادر ا

فرموده  صقرار دهی! همانا پیامبر صگذاران خود را برادر رسول خداها و بدعتبدعت

نَا إِْخَوانَنَا. قَالُواَوِدْدُت أَنَّا قَْد »است:  تُ َرأَیْ ِ قَاَل: بَْل أَنْ ْم : أََولَْسنَا إِْخَوانََك یَا َرُسوَل هللاَّ

دوست داشتم که ما برادران خود را » 1«أَْصَحابِى ، َوإِْخَوانِى الَِّذیَن لَْم یَأْتُوا بَْعدُ 

( فرمود : شما صدیدیم. گفتند : ای رسول خدا! مگر ما برادران شما نیستیم؟ )پیامبرمی

 . «انداصحاب من هستید و برادران ما کسانی هستند که هنوز نیامده

کنند و در اوج پیروی می صگام تفرق امت از سنت پیامبرچنین غریبانی که هن

آیند. پس جویند، برادران پیامبر به حساب میتاریکی به هدایت و روش او تمسک می

 حال آنان که خوب جایگاهی دارند. خوشا به

را به گناهانی که « کل بدعه ضالله»توان حدیث نهی اختصاصی از محرمات : نمی -2

نهی کرده است، مثل زنا، دزدی، ربا و ... اختصاص داد؛ چرا که این  شارح حکیم از آنها

د آید و مفاسبرد و نوعی تحریف و الحاد به حساب میی حدیث را از بین میامر فایده

 :زیر را در بردارد

اعتمادی به این حدیث باقی نخواهد ماند؛ چون هر چیزی که از آن نهی شده  –الف 

 شده است. م خاصی در مورد آن صادرحک

 بدون تأثیر خواهد ماند.« بدعت»م نا –ب 

از هر بدعتی به طور اختصاصی نهی نشده است و هر چیزی که به طور  –ج 

پنهان آید، پس حمل یکی بر دیگری اختصاصی از آن نهی شده، بدعت به حساب نمی

 کاری و پوشاندن حقیقت است.

                                           
 مسلم آن را روایت کرده است. -1
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ها از گناهان بدتر ه بدعتها با گناهان مساوی خواهند شد در حالی کبدعت –د 

شیطان بدعت را بیشتر از گناه دوست »هستند. همانطور که سفیان ثوری گفته است : 

اعتقاد است از گناه توان توبه کرد ولی چون بدعت، گمراهی در دارد؛ چرا که از گناه می

 «.تر استزشت

هان امام هم تفاوت میان گناه و بدعت را بیان کرده است. در مورد گنا صپیامبر

مردی که ملقب به حمار بود و شراب »بخاری در صحیح خود روایت کرده است : 

شد، او را آورده می صآورد و هر گاه نزد پیامبررا به خنده می صخورد و پیامبرمی

، یک بار مردی او را لعنت کرد و گفت : خدا او را ندزدتازیانه می)برای نوشیدن شراب( 

الَ » :در پاسخ آن مرد فرمود صشود؟ پیامبرآورده می صمبرلعنت کند چقدر نزد پیا
َ َوَرُسولَهُ  هُ فَإِنَّهُ یُِحبُّ هللاَّ عَنْ او را لعنت نکن؛ چرا که او خدا و رسولش را دوست ». «تَلْ

 .«داردمی

غنائم  صاند که در حالی که پیامبرها بخاری و مسلم روایت کردهاما در مورد بدعت

ردی با پیشانی کشیده و ریش زیاد و سر تراشیده که آثار سجده در کرد، مرا تقسیم می

 صاعتراض کرد. پیامبر صمیان چشمان او پیدا بود، بر او وارد شد و بر تقسیم پیامبر

م یحقر احدکم صالته مع صالتهم، وصیامه مع یخرج من ضئضیء هذا قو» :فرمود

ناجرهم، یمرقون من قراءته مع قراءتهم، یقرؤون القرآن الیجاوز حصیامهم، و

از اصل و تبار » «ا یمر  السهم من الرمیة، لئن ادرکتهم القتلنهم قتل عادـاالسالم کم

آیند که شما نماز خواندن و روزه گرفتن و قرآن خواندن این شخص مردانی بیرون می

آورید، مردمانی مقایسه با نماز و روزه و قرآن خواندن آنان کم به حساب میدر خود را 

شوند همان کند و از اسالم خارج میهایشان تجاوز نمیخوانند ولی از حنجرهقرآن میکه 

شود، و اگر به آنان برسم آنان را همانند قوم عاد یر خارج میجطوری که تیر از نخ

 .«کشممی
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ه و به صحت اعتقاد از لعنت کردن شخص شارب الخمر نهی کرد صدر اینجا پیامبر

کند بر این که گناه انحرافی است در به صراحت داللت می است و ایناو گواهی داده

اعتراض کرد با وجود این که زیاد روزه  صعملکرد اعضای بدن. اما شخصی که بر پیامبر

 صخواند به طوری که آثار سجده بر پیشانی او پیدا بود، پیامبرگرفت و زیاد نماز میمی

خواندند و چه زیاد نماز مید اگرکشنگذاری میفرمودند که نسل او را به علت بدعت

اقع جزو کردند و اهل زهد و عبادت بودند و اینها در وگرفتند و قرآن تالوت میروزه می

 گذاران هستند.همان بدعت

؛ چرا که بدعت، گمراهی در اعتقاد و است ها از گناهان بدتربدین ترتیب زشتی بدعت

نحرافی است در عملکرد ه گناه اانحراف در بینش و فساد در ایمان است در حالی ک

 اعضای بدن.

ها به اموری که به طور اختصاصی از آنها نهی شده است، بر اختصاص بدعت - ه

ها وجود ندارد در ها انطباق ندارد؛ چون هیچ گونه دلیلی مبنی بر مشروعیت بدعتبدعت

 ناب و دوری از گناهان وجود دارد.حالی که دلیل بر مشروعیت اجت

ن به قائال ؛کردن قرآن در یک مصحف و اکتفا نمودن به مصحف عثمانجمع  -2

بدعت حسنه بر این باورند که جمع قرآن در یک مصحف و اکتفا نمودن به مصحف 

دلیلی بر اند و این را بدعتی در دین بوده که اصحاب و تابعین مرتکب آن شده عثمان

 دانند.استحسان بدعت می

ی آنان بپردازیم، الزم است نان و به بیان تالش گمراهانهقبل از این که به رد سخن آ

 های موثق و دالیل درست شرح دهیم.اند با مثالآنچه را که آنان بدان استدالل کرده

اند. بخاری در جاهای متعددی از اق نظر داشتهفبر جمع قرآن ات صاصحاب پیامبر

گفته است : کشته  بن ثابت زید»اند که : صحیح بخاری و هم چنین غیر او روایت کرده

گزارش داده شد و در آن هنگام عمر بن  شدن حافظان قرآن در جنگ یمامه به ابوبکر

به من مراجعه کرد و گفت  : عمرگفت هم در آنجا حضور داشت. ابوبکر خطاب
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اند و من بیم آن را دارم که اگر این : در جنگ یمامه بسیاری از قاریان قرآن شهید شده

شهید شدن قاریان قرآن در جاهای دیگری هم تکرار شود، بسیاری از آیات قرآن از روند 

: گفتم بین برود و من بر این باورم که شما دستور جمع قرآن را صادر کنی. به عمر

: به خدا آن را انجام نداده است؟ عمر گفت صچگونه کاری را انجام دهیم که رسول خدا

بی است. و عمر آن قدر به من مراجعه کرد تا این که قسم این )جمع کردن قرآن( کار خو

به  هم عقیده شدم. زید گفت : ابوبکر ام را برای این کار گشود و با عمرخدا سینه

وحی را  صمن گفت : شما مرد جوان و خردمند و غیرمتهم هستی و برای رسول خدا

: به خدا قسم اگر نوشتی، پس به جستجوی قرآن بپرداز و آن را جمع کن )زید گفت( می

ی تکلیف جمع کردن قرآن بر من کردند به اندازهمرا به منتقل کردن کوهی مکلف می

آن را انجام  صدهید که رسول خدا: چگونه کاری را انجام میکرد. گفتم سنگینی نمی

گفت : به خدا قسم کار خوبی است. و ابوبکر آن قدر به من  نداده داست؟ ابوبکر

ی ابوبکر و عمر را برای آن ی مرا برای آنچه که سینهین که خداوند سینهمراجعه کرد تا ا

های گشوده بود، گشود. پس در مورد قرآن به تتبع و تحقیق پرداختم و آن را از روی برگ

ی ی حافظان قرآن جمع آوری کردم تا این که به آخر سورهها و سینهسنگدرختان و تخته

ۡن أَنفُِسُكۡم َعِزيزٌ  لَقَۡد َجآَءُكۡم َرُسولٞ ﴿ یتوبه رسیدم و آن را از آیه : التوبة] ﴾َعلَۡيِه َما َعنِتُّمۡ  مِّ

ها تا زمان در گذشت تا آخر سوره، تنها نزد ابو خزیمه انصاری یافتم. این صحیفه .[128

نزد آن حضرت بودند و سپس در طول حیات عمر نزد آن حضرت بودند و بعد  ابوبکر

 گردیدند. دختر عمر از آن تحویل حفصه،

حذیفه بن یمان که با شامیان و »روایت شده است که  چنین از انس بن مالکهم

عراقیان مشغول فتح ارمنستان و آذربایجان بود و از اختالف آنان در قرائت قرآن بیم 

آمد و بدو گفت : ای امیر مؤمنان! این امت را دریاب قبل از این که  داشت نزد عثمان

)کسی را( نزد  دیان و نصاری در قرآن دچار اختالف شوند. پس عثمانهمچون یهو

هایی را از آنها را استنساخ کنند و ها را پیش او بفرستد تا نسخهحفصه فرستاد تا صحیفه
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از گرداند. پس حفصه آنها را برای عثمان فرستاد و عثمان به زیدبن بسپس آنها را به او 

بن عاص و عبداهلل بن حارث بن هشام دستور داد که این ثابت و عبداهلل بن زبیر و سعید 

ی ها را در چند مصحف استنساخ کنند و به گروه سه نفرهکار را انجام دهند و صحیفه

قریشیان گفت : اگر در مورد چیزی از قرآن با زید بن ثابت دچار اختالف شدید، آن را 

شده است. آنان هم این کار را  به زبان قریش بنویسید؛ چرا که قرآن به زبان قریش نازل

ها را به ها را در چند مصحف استنساخ کردند و عثمان صحیفهانجام دادند و صحیفه

های استنساخ شده را به یکی از مناطق فرستاد و حفصه باز گرداند و هر کدام از مصحف

 ا نوشته شده بود،های دیگری که قرآن در آنهها و مصحفدستور داد که تمام صحیفه

 «.سوزانده شوند

 توان به نکات زیر پی برد:ات میبا تأمل در این روای

کار اصحاب )در جمع کردن قرآن کریم( روشی مناسب با اهداف شریعت دارد –الف 

به طوری که با هیچ یک از اصول و دالیل شرعی منافات ندارد. و این که ابوبکر صدیق 

دهید گفتند : چگونه کاری را انجام می به عمر فاروق و زید بن ثابت به ابوبکر صدیق

اند از این کند بر این که آنان آگاهی داشتهانجام نداده است، داللت نمی صکه رسول خدا

که کارشان منافی شریعت بوده است؛ چون مانع جمع کردن قرآن در دوران رسول خدا 

آیات قرآن را  منتظر نزول آیاتی بود که احکام یا تالوت بعضی از صاین بود که پیامبر

خواست تغییر شد و خدا آنچه را که میکردند؛ چرا که وحی پیوسته نازل مینسخ می

شد، تغییر آن در هر زمان کرد و اگر قرآن در یک مصحف جمع میداد و یا تثبیت میمی

نزول قرآن به پایان رسید،  صبود. ولی وقتی که با در گذشت پیامبرذر میتعدشوار یا م

می استقرار پیدا کرد و مردم از زیاد نشدن و کم نشدن قرآن کریم و عدم شریعت اسال

افزایش واجبات و محرمات اطمینان یافتند و خداوند به خلفای راشدین الهام کرد که 

اکتفا نمایند و این کار اصحاب در  قرآن را جمع و استنساخ کنند و به مصحف عثمان

 ع در چارچوب سنت قرار داشته است.واق
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ی صادق خود مبنی بر تضمین حفظ قرآن کریم ن ترتیب خداوند متعال به وعدهبدی

است. خداوند متعال فرموده  وفا کرده –خدا بر شرافت آن بیفزاید  - صبرای امت محمد

 است:

فِظُوَن ﴿ ََٰٗ ۡكَر َوإِنَّا لَهُۥ لَ ۡلنَا ٱلذِّ ُن نَزَّ ۡٗ  .[9الحجر: ] ﴾٩إِنَّا نَ
 .«ی آن هستیمنازل کرده، و خود حافظ و نگه دارنده به درستی که ما خود قرآن را»

و مشورت عمر فاروق صورت گرفت. قبل از آن  این کار به دست ابوبکر صدیق

 است: ای نوشته شده بود. خداوند متعال فرمودههای پراکندهقرآن کریم در صحیفه

طَهََّرٗة ﴿ ٗفا مُّ ُٗ ِ يَۡتلُوْا َُٰ َن ٱَّللَّ  .[2: البينة] ﴾٢َرُسوٞل مِّ
 .«خواندهای پاک و مطهر را میپیامبری که صحیفه»

به تتبع و جستجو پرداختم و قرآن را از »از این روی زید بن ثابت هم گفت : 

 .«کردمهای حافظان قرآن جمع ها و سینههای درخت خرما و تخته سنگبرگ

که در جمع قرآن کاری نبود که اصحاب از پیش خود آن را انجام داده باشند، بل –ب 

ی حفظ ی خدا بود؛ چون خداوند متعال همان طور که وعدهواقع تحقق بخشیدن به وعده

 :کردن آن را هم داده و فرموده استی جمع قرآن را داده، وعده

 .[12القیامة: ] ﴾٧٨إِنَّ َعلَۡينَا َجۡمَعهُۥ َوقُۡرَءانَهُۥ ﴿
 .«گمان جمع کردن قرآن و خواندن آن بر ما استبی»

است، در کنار ی حفظ قرآن را دادهد در آن وعدهی حجر را که خداونی سورهاگر آیه

ی جمع کردن قرآن را داده است، قرار دهیم، به یک ی قیامه که در آن وعدهی سورهآیه

بریم و آن این که خدایی که هدف را تشریع اصل مهم که قبالً به آن اشاره شد پی می

نیز فراموش نکرده است؛ مثالً همانطور که حفظ  ی رسیدن به آن هدف راکرده وسیله

ای است )برای حفظ آن( قرآن هدفی است که خداوند تشریع کرده، جمع قرآن هم وسیله

هایی از برگ در صحیفه صکه خداوند آن را بیان نموده است. این قرآن در دوران پیامبر

اصحاب دیدند که در  ها محفوظ بود، وقتی کهها مکتوب و در سینهدرختان و تخته سنگ
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جنگ یمامه بسیاری از قاریان قرآن کشته شدند، به وسایل دیگری که قرآن در آنها 

ی خدا مبنی بر آوری کردند و بدین ترتیب وعدهمکتوب بود پناه بردند و آنها را جمع

 ظ کردن قرآن کریم تحقق پیدا کرد.جمع کردن و حف

تند و این خود اجماعی بود از جانب اصحاب در مورد جمع قرآن اتفاق نظر داش –ج 

آنان و شکی در حجیت اجماع وجود ندارد. چگونه در حجیت اجماع آنان تردیدی وجود 

 کنند؟ خواهد داشت در حالی که آنان مردمانی هستند که بر گمراهی اجماع نمی

این کار اصحاب مربوط به امور عقلی بوده است؛ اموری که اگر بر عقل انسان  –د 

ی عقل انسان پذیرد و ارتباطی با امور تعبدی که خارج از دایرهشوند، آنها را میعرضه 

پیشنهاد کرد،  ها را به عثمانکه استنساخ مصحف هستند، ندارد. از این روی حذیفه

م ـفالتعبدوها فإن االول ل صم یتعبدها اصحاب رسول هللاـکل عبادة ل» :فرموده است

آن را انجام نداده باشند، انجام  صکه اصحاب رسول خدا هر عبادتی» «یدع لالخر مقاال

 .«ندهید؛ چون )نسل( اولی سخنی را برای )نسل( بعدی باقی نگذاشته است

ای برای حفظ یک امر ضروری و یا دفع ضرر و زیان کار اصحاب در واقع وسیله - ه

سد و سد دفع مفا»اختالف مسلمانان در مورد قرآن بوده است که اولی از قبیل اصل 

از کتاب و سنت به حساب  ها جزء قواعد اصولی مستنبطاست و هر کدام از این« ذرایع

 آیند.می

شوند وسایل هر چند به خودی خود مورد نظر نیستند ولی منجر به چیزهایی می –و 

 ها با نص ثابت شده است.نکه مشروعیت آ

ساخ قرآن و اکتفا به اند از قبیل جمع و استنکارهایی که اصحاب انجام داده –ز 

و جنگ با مرتدان و بیرون راندن اهل کتاب از جزیره العرب و انتصاب  مصحف عثمان

 و تعریب دیوان همه و همه کارهایی هستند که به کل امت اسالمی ارتباط دارند.  عمر

اند، انجام داده صها با آنچه اصحاب پیامبریابیم که بدعتبنابر آنچه گفته شد در می

ها با مقاصد شریعت هیچ تناسبی ندارند و تنها متناسب با تضاد هستند؛ چون بدعتدر 
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ی اند در دایرهگذاران هستند. از طرف دیگر آنچه اصحاب انجام دادهبدعت مصالح

ها در مورد امور تعبدی هستند و حتی اگر معقوالت قرار داشته است در حالی که بدعت

ی تعبدی آنها تعلق دارند و چون امور تعبدی خارج از به عادات هم مربوط باشند به جنبه

ی عقل بشری قرار دارند، شارع حکیم بیان آنها را به انسان واگذار نکرده است. دایره

بنابراین در امور تعبدی باید به همان حدی اکتفا کرد که شارع حکیم مشخص کرده است 

 آید.ه حساب میاین زمینه بدعت ب و هر گونه زیاد کردن و کم کردنی در

شوند بلکه منظور از آنها تعبد است و این خود ها وسیله هم محسوب نمیبدعت

گیری است و گردد و این خود تشدید و سختباعث زیاد کردن و کم کردن شریعت می

 فع حرج و آسان گیری در تضاد است.با مقاصد شریعت مبنی بر ر

گذارانی که آنها را تنها برای بدعتها به کل امت اسالمی ارتباط ندارد بلکه بدعت

دانند اهمیت دارد. و کسی که وضعیت بدعت ی مصالح و شهوات خود میتأمین کننده

برد و نسبت به آن ها مورد بررسی قرار دهد، به این امر پی میگذاران را در طول قرن

 کند.یقین پیدا می

اند مورد اختالف بوده هاها همان طور که در موضع عرف گفتیم، در طول قرنبدعت

اند در حالی که ای هم آنها را رد کردهای آنها را خوب دانسته و عدهبه طوری که عده

 اند.ند اجماع و اتفاق نظر داشتهااصحاب در مورد آنچه که انجام داده

اند، حجت و سندی برای یابیم که در آنچه اصحاب انجام دادهبدین ترتیب در می

 گردد. آید بلکه تنها موجب افزایش ضعف و زبونی آنان میساب نمیبدعت گذاران به ح

ی شریعت را به تقسیم بدعت به احکام پنجگانه : برخی از علما احکام پنجگانه -8

اند، بلکه آنها را به اند و آنها را تنها یک قسم مذموم به حساب نیاوردهبدعت سرایت داده

توان به ی این افراد میاند. از جملهقسیم کردهواجب و مندوب و مباح و مکروه و حرام ت

اشاره کرد که این سخن خود را از استاد خود، عز بن عبدالسالم « الفروق»قرافی در کتاب 
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انجام نگرفته باشد و  صبدعت آن است که در زمان رسول خدا»گوید گرفته است که می

 .1..«شود .به بدعت واجب، حرام، مندوب، مکروه و مباح تقسیم می

 یل زیر )نادرست و( ناپسند است:این تقسیم بنابر دال

این تقسیم یک امر ساختگی و متناقض است و هیچ گونه دلیل شرعی ندارد؛  –الف 

چون اصل بدعت آن است که دلیل شرعی نداشته باشد حال اگر دلیلی مبنی بر وجوب، 

ی در کار نخواهد بود و مندوب، اباحه، تحریم و کراهت آن وجود داشته باشد، دیگر بدعت

 دلیل خود امر مشروعی خواهد بود. طبق

ها، جمع میان دو امر متناقض جمع میان امور مستند به دالیل صحیح و بدعت –ب 

 است 

 «ُكلَّ ُمْحَدثَة  بِْدَعة  َوإِنَّ ُكلَّ بِْدَعة  َضالَلَة  » :فرمایدکه می صحدیث پیامبر –ج 
شود و هر ی حرام است و منجر به گمراهی میکند بر این که هر بدعتداللت می

 گردد.موجب رفتن به آتش جهنم می ایگمراهی

توان حکم کرد که گناه بدعتی از ها است و نمیی بدعتگناه قدر مشترک همه –د 

ها در میزان گناه بودنشان های دیگر کمتر است. تفاوت قایل شدن میان بدعتبدعت

و خود در واقع بدعتی دیگر است و بر کوچک شمردن  دلیلی جز پیروی از هوای ندارد

های بزرگ تبدیل به بدعتهای کوچک گذارد و قبالً دانستیم که بدعتها تأثیر میبدعت

 شوند.می

منظور عز بن عبدالسالم از )بدعت( واجب همان طور که خود تصریح کرده است  - ه

تمام نشود، خود آن چیز هم  هر چه واجب بدون آن»ی اصل آن چیزی است که در دایره

ای است برای حفظ چیزی گیرد و قبالً دانستیم که این اصل وسیلهقرار می« واجب است

که شرعاً ضروری است و با بدعت یکسان نیست. و اما آنچه که عز بن عبدالسالم 

ها و دژهای آید؛ چرا که ساختن پل)بدعت( مندوب نامیده است، بدعت به حساب نمی

                                           
 .122، ص 2، دارالکتب العلمیة، ج عز بن عبدالسالم، قواعد االحکام فی مصالح االنام، بیروت -1
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ی مردم به مرزها و مدارس وسایلی برای دفع ضرر و جلب منفعت برای عامه نظامی در

ی دشمنان را دفع کرده و آنان را دچار آیند؛ مثالً دژهای نظامی مرزی، توطئهحساب می

ها، حرکت نقل و انتقال مردم را تسهیل کرده و جان آنان را کنند و پلترس و رهبت می

ی علم آموزی را فراهم ی تحقق بخشیدن به فریضهکنند، و مدارس هم زمینهحفظ می

آن را انجام داده است و قبالً در  صنمایند. و اما نماز تراویح سنت است و رسول خدامی

 بیان کردیم. «نعمت البدعة هذه»که فرمود :  توضیح سخن عمر

یر کرد. اند، توجیه و تفسهایی را که در این زمینه آوردهتوان تمام مثالبدین ترتیب می

( به خوبی این تقسیم را مورد بررسی قرار 188-1/221« )االعتصام»شاطبی در کتاب 

راجعه کنند؛ چون )خیلی( داده و فساد آن را بیان کرده است. خوانندگان گرامی به آن م

 مهم است.

هم معتقد  کسانی که قائل به بدعت حسنه هستند بر این باورند که امام شافعی -9

بوده است. و در واقع به سخنی که از وی در مورد بدعت روایت شده،  به بدعت حسنه

امور محدثه و نوساخته دو نوعند : یکی اموری که مخالف »اند که گفته است : فریفته شده

کتاب، سنت، اثر و یا اجماعی باشند که چنین بدعتی گمراهی است. و دیگری امور خیر و 

ی غیر مذموم خالفتی ندارند که این امور، امور محدثهای که با هیچ کدام از آنها منوساخته

در مورد )به جماعت خواندن( نماز تراویح در ماه رمضان گفته است : این  هستند. عمر

ای است که قبالً نبوده است و اگر قبالً هم بوده امر بدعت خوبی است؛ یعنی امر نوساخته

 .1«کندباشد این بدعت گذشته را رد نمی

: بدعت دو نوع است»نقل شده است که :  دیگری هم از امام شافعیدر روایت 

بدعت پسندیده و بدعت ناپسند. هر بدعتی که موافق سنت باشد، پسندیده و هر بدعتی 

                                           
ین سخن را از ربیع بن سلیمان روایت کرده است که در سند ( ا1/429بیهقی در مناقب الشافعی ) -1

 تم که شرح حال او را نوشته باشد.آن محمد بن موسی بن فضل وجود دارد و کسی را نیاف
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در مورد نماز تراویح  شود. و به قول عمرکه مخالف سنت باشد، ناپسند محسوب می

 .1«استدالل کرده است که فرمود : این بدعت خوبی است

تواند در تعارض با عمومیت حدیث صحیح باشد، نمی اگر سخن شافعی –الف 

از  مخصص آن واقع شود؛ چرا که اصحاب امام شافعی قرار گیرد و یا صرسول خدا

شود و تقلید اگر به تنهایی باشد حجت محسوب نمی« قول صحابی»اند که وی نقل کرده

قول  شود در حالی کهحسوب می. پس چگونه قول شافعی حجت م2از او واجب نیست

 آید؟صحابی حجت به حساب نمی

چگونه قائل به بدعت حسنه خواهد بود؟! در حالی که خود گفته  امام شافعی –ب 

یعنی هر کس قائل به استحسان باشد، در واقع دست به « من استحسن فقد شرع»است : 

( گفته است : 512ص « )الرساله»گذاری زده است. هم چنین در کتاب تشریع و قانون

یعنی استحسان در واقع تلذذ و لذت خواهی است. عالوه بر این « انما االستحسان تلذذ»

اختصاص داده است. « ابطال استحسان»( هم فصلی را به 293-2/314« )االم»در کتاب 

را تفسیر کند، باید با توجه به اصول و قواعد  پس اگر کسی بخواهد کالم امام شافعی

ی این کار فهم اصول شافعی است. رعایت این ت به این کار بزند و الزمهشافعی دس

اصل در تمام علوم مشهود است به طوری که هر کس با اصطالحات صاحبان علوم 

تواند سخنان آنان را بفهمد و تفسیر کند. برای پی بردن به آشنایی نداشته باشد، نمی

 کنیم:سأله به دو مثال اشاره میاهمیت این م

                                           
( این سخن را از حرمله بن یحیی روایت کرده است که در سند آن 9/113« )الحلیة»ابو نعیم در  -1

از او یاد « االنساب»خطیب در تاریخش و سمعانی در عبداهلل بن محمد عطشی هم وجود دارد که 

 یا تعدیل نمایند.اند بدون این که او را جرح کرده

الزنجانی الشافعی، تخریج الفروع علی االصول، تحقیق : محمد ادیب صالح، بیروت، مؤسسة الرسالة،  -2

 . 129ص 
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در اصطالح محدثین یعنی آنچه که بخاری و مسلم بر آن اتفاق نظر « متفق علیه» -1

دارند و هر دو آن را روایت کرده باشند ولی از نظر ابو البرکات عبدالسالم بن تیمیه 

و بر آن  یعنی آنچه که احمد و بخاری و مسلم روایت کرده« منتقی االخبار»صاحب کتاب 

 اتفاق نظر داشته باشند.

، از دیدگاه محدثین یعنی «بابوبکر و عمر »از دیدگاه مورخان یعنی « شیخین» -2

 «.رافعی و نووی»ها یعنی ه شافعیو از دیدگا« بخاری و مسلم»

کسانی که قائل به بدعت حسنه هستند کالم امام شافعی رحمه اهلل را تحریف و  –ج 

زگار باشد، و گرنه یکی از های آنها ساکنند که با خواستهالفاظ او را طوری تأویل می

جامع العلوم و »ی اسالمی یعنی ابن رجب حنبلی در کتاب ارزشمند خود علمای برجسته

منظور امام شافعی »منظور امام شافعی رحمه اهلل را توضیح داده و گفته است : « الحکم

رحمه اهلل آن است که قبالً ذکر کردیم مبنی بر این که اصل بدعت مذموم آن است که 

شود، ولی اصلی در شریعت نداشته باشد که به آن برگردد و این، بدعت شرعی نامیده می

بدعت محمود و پسندیده آن است که موافق سنت باشد؛ یعنی اصلی از سنت داشته باشد 

آید نه شرعی؛ چرا که این بدعت که به آن برگردد، و این، بدعت لغوی به حساب می

 .1«موافق سنت است

 به قول صحابی، عمر بن خطاب :توان این نکته را از استدالل شافعی به نظر من می

در روایت حرمله بن یحیی به خوبی دریافت و کالم شافعی رحمه اهلل هم باید بر این مبنا 

بدعت  تفسیر شود که منظور وی از بدعت )محمود و پسندیده( همانند عمر بن خطاب

ت شرعی کالً گمراهی و مخالف کتاب و لغوی بوده است نه بدعت شرعی؛ چرا که بدع

الی که شریعت چیزی جز اینها نیست.سنت و اجماع و آثار )علما( است در ح

                                           
 .253لی، جامع العلوم و الحکم، ص ابن رجب حنب -1





 
 

 ها وجوب شناخت بدعت

هر بدعتی گمراهی است و هر » «النار يکل ضالله فکل بدعه ضالله و»از حدیث 

زم است هر یابیم که ال، به روشنی در می«گرددنوعی گمراهی به آتش دوزخ منتهی می

 ای در دین را بشناسیم تا از آن دوری کنیم. و به تعبیر شاعر فرزانه : بدعت و امر نوساخته
 عرفت الشر ال للشر لکن لتوقیه

 

م یعرف الخیر من الشر یقع ـمن لو 
 فیه

 

شر را شناختم نه به خاطر خود آن، بلکه به خاطر پرهیز و دوری از آن؛ چون کسی »

 .«شودشناسد، مرتکب شر مینز که خیر را از شر با

 شود؛ چون حذیفه بن یماناساس این امر به وضوح در سنت نبوی هم دیده می

کردند ولی من از شر سؤال می صمردم در مورد خیر و نیکی از رسول خدا: »گفته است

 «.کردم تا مرتکب آن نشومسؤال میو بدی 

نیست، بلکه الزم است  برای در پیش گرفتن راه بندگی تنها شناخت سنت کافی

هایی که با سنت در تناقض هستند نیز شناخته شوند همان طور که در موضوع بدعت

ایمان، شناخت توحید بدون شناخت شرک کافی نیست. قرآن کریم هم به این حقیقت 

 اشاره کرده و فرموده است: بزرگ

ِ فَقَِد ٱۡستَ ﴿ ُغوِت َويُۡؤِمنَۢ بِٱَّللَّ
ُ فََمن يَۡكفُۡر بِٱلطََّٰ ۡمَسَك بِٱۡلُعۡرَوِة ٱۡلُوۡثقَىَٰ ََل ٱنفَِصاَم لَهَۗا َوٱَّللَّ

 .[252: ةالبقر] ﴾َسِميٌع َعلِيمٌ 
هر کس به طاغوت کفر بورزد و به خدا ایمان بیاورد، به دستاویز بس محکمی که اصالً »

 .«گسستن ندارد، چنگ زده است و خدا شنوا و دانا است

اند دهان برای تحقق بخشیدن به آن مبعوث شو این یک اصلی است که تمام پیامبر

 فرماید:خداوند متعال می

ة  ﴿ ُسوًَل أَِن ٱعۡ  َولَقَۡد بََعۡينَا فِي ُكلِّ أُمَّ ُغوتَ رَّ
َ َوٱۡجتَنِبُوْا ٱلطََّٰ  .[32النحل: ] ﴾بُُدوْا ٱَّللَّ
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د و از ایم )تا به آنان بگوید( : که خدا را بپرستیمیان هر امتی پیامبری را فرستادهما در»

 .«طاغوت دوری کنید

 فرماید:اند. خداوند متعال میهو مؤمنان در حیات خود به این اصل تحقق بخشید

ۡر ِعبَاِد ﴿ ِ لَهُُم ٱۡلبُۡشَرىَْٰۚ فَبَشِّ ُغوَت أَن يَۡعبُُدوهَا َوأَنَابُٓوْا إِلَى ٱَّللَّ
 ﴾٧٨َوٱلَِّذيَن ٱۡجتَنَبُوْا ٱلطََّٰ

 .[12الزمر: ]
دوری کردند )و اجتناب ورزیدند( از این که او را بندگی کنند و به  و کسانی که از طاغوت»

 .«سوی خدا بازگشتند، بشارت آنان را است، پس به بندگان من بشارت ده

ُ، » :این اصل تأکید کرده و فرموده استهم بر  صرسول خدا َمْن قَاَل ال إِلَهَ إِال هللاَّ

ِ حَ  ِ َوَكفََر بَِما یُْعبَُد ِمْن ُدوِن هللاَّ ُ َمالَهُ َوَدَمهُ، َوِحَسابُهُ َعلَى هللاَّ َم هللاَّ کس هر». 1«رَّ

شود، بگوید هیچ معبود به حقی جز اهلل وجود ندارد و به آنچه که بجز خدا پرستش می

آید( و شود )یعنی جزو مسلمانان به حساب میکفر بورزد، مال و خونش حرام می

 .«حسابش )در قیامت( بر خدا خواهد بود

اند، بلکه کفر به غیر خدا را هم در کنار آن ذکر و رسول او به توحید اکتفا نکردهخدا 

شود بدون اند و این مستلزم شناخت شرک و کفر است و گرنه انسان مرتکب آن میکرده

 فرماید:بفهمد. خداوند متعال میآن که خود 

ۡشِرُكونَ ﴿ ِ إَِلَّ َوهُم مُّ  .[112یوسف: ] ﴾٧٠٦ َوَما يُۡؤِمُن أَۡكيَُرهُم بِٱَّللَّ
 .«اندآورند مگر این که آنان مشرکو بیشتر آنان به خدا ایمان نمی»

کند و عالوه بر شناخت سنت، باید در مورد سنت و بدعت هم این مساله صدق می

به اصحاب خود کرده و عرباض بن  صبدعت را هم شناخت و در سفارشی که پیامبر

 صان به روشنی به این مسأله پی برد. پیامبرتوآن را روایت کرده است می ساریه

ُكْم بُِسنَّتِ » :فرموده است اِشِدیَن الْ  يفَعَلَیْ ُخلَفَاِء الرَّ هَا ـَوُسنَِّة الْ وا َعلَیْ َمْهِدیِّیَن َعضُّ

                                           
 وایت کرده است. مسلم آن را ر -1
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به سنت من و سنت » .1«بِالنََّواِجِذ َوإِیَّاُكْم َوُمْحَدثَاِت األُُموِر فَإِنَّ ُكلَّ بِْدَعة  َضالَلَة  

لفای راشدین هدایت یافته تمسک جویید و با )چنگ و( دندان آن را بگیرید و از امور خ

 .«نوساخته )در دین( بپرهیزید؛ چون هر بدعتی گمراهی است

باشند و  که به سنت ملتزم است در این حدیث به اصحاب خود دستور داده صپیامبر

 ها دوری جویند.از بدعت

د است؛ چون شناخت هر چیزی بدون شناخت ی زندگی هم مشهواین امر در صحنه

حکمت و قدرت کامل »... گفته است :  :گردد. ابن قتیبه دینوری نقیض آن کامل نمی

شود مگر این که هر چیزی به همراه ضد خود آفریده شود تا هر کدام از آنها به نمی

ی م به وسیلهی تاریکی، علای دیگری شناخته شود؛ مثالً هر کدام از نور به وسیلهوسیله

ی تلخی ی مضرت، و شیرینی به وسیلهی شر، منفعت به وسیلهجهل، خیر به وسیله

 فرماید:چرا که خداوند متعال میشوند؛ شناخته می

ا ََل يَۡعلَُموَن ﴿ بُِت ٱۡۡلَۡرُض َوِمۡن أَنفُِسِهۡم َوِممَّ ا تُنَۢ َج ُكلَّهَا ِممَّ َن ٱلَِّذي َخلََق ٱۡۡلَۡزَوَٰ ََٰٗ ُسۡب

 .[32س: ی] ﴾٦٦
ها را آفریده است، از آنچه زمین ی زوجتسیح و تقدیس خدایی را سزاست که همه»

 .«دانندرویاند و از خود آنان و از چیزهایی که نمیمی

یعنی اضداد، و انواع مانند نر و ماده و خشک و تر. خداوند همچنین فرموده « ازواج»و 

 2است :

ۡوَجۡيِن ٱلذَّ ﴿  .[45النجم: ] ﴾٤٥َكَر َوٱۡۡلُنيَىَٰ َوأَنَّهُۥ َخلََق ٱلزَّ

 .«های نر و ماده را آفریده استو اوست که جنس»

                                           
« تخریج کتاب السنه»ترمذی و ابن ماجه و دارمی و حاکم و ابن حبان آن را روایت کرده و البانی در  -1

 ( آن را صحیح دانسته است.1/29)

 .14بیروت، دارالکتاب العربی، ص  ابن قتیبه، تأویل مختلف الحدیث، -2
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شود؛ هم به وضوح دیده می« ال اله اال اهلل، محمد رسول اهلل»این مسأله در شهادتین : 

چرا که شهادت اول، سلب و ایجاب و نفی و اثبات است؛ سلب الوهیت و نفی آن از غیر 

ی آن ی خدا؛ چون تنها خدا مستحق الوهیت است و غیر او شایستهخدا و اثبات آن برا

کند، را سلب و برای او اثبات می صنیست. شهادت دوم هم پیروی از غیر رسول خدا

هیچ معبود راستینی بجز اهلل جل جالله و هیچ متبوع »شود : پس معنی شهادتین چنین می

 وجود ندارد. صراستینی بجز رسول خدا

ها و شرک بر حذر ر دعوتگران واجب است که مسلمانان را از بدعتاز این روی ب

دارند و آنان را به توحید و سنت دستور دهند. اساس دعوت به سوی خدا هم بر این 

 فرماید:ر است. خداوند متعال میاصل استوا

ةٞ ﴿ نُكۡم أُمَّ ئَِك بِٱۡلَمۡعُروِف يَۡدُعوَن إِلَى ٱۡلَخۡيِر َويَۡأُمُروَن  َوۡلتَُكن مِّ
ٓ َويَۡنهَۡوَن َعِن ٱۡلُمنَكِرْۚ َوأُْولََٰ

وَن  ُٗ  .[114عمران: آل] ﴾٧٠٤هُُم ٱۡلُمۡفلِ
باید از میان شما گروهی باشند که )مردم را( به نیکی دعوت کنند و امر به معروف و نهی »

 .«از منکر نمایند و آنان خود رستگارند

ها، ردم از شرک و بدعتدعوت به توحید و سنت، امر به معروف و بر حذر داشتن م

آید، و همین امر به معروف و نهی از منکر باعث شد که امت نهی از منکر به حساب می

 فرماید:اند. خداوند متعال میهمحمدی بهترین امتی باشند که به نفع مردم آفریده شد

ٍة أُۡخِرَجۡت لِلنَّاِس تَۡأُمُروَن بِٱۡلَمۡعُروفِ ﴿ هَۡوَن َعِن ٱۡلُمنَكِر َوتُۡؤِمنُوَن َوتَنۡ  ُكنتُۡم َخۡيَر أُمَّ

 ِ  .[111عمران: آل] ﴾بِٱَّللَّ
اید که امر به معروف و نهی از منکر ها آفریده شدهشما بهترین امتی هستید که به سود انسان»

 .«آوریددهید و به خدا ایمان میانجام می
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د و این بدان از این امر آگاهی ندارن 1های اسالمی معاصرولی متاسفانه بیشتر گروه

که آنقدر زیادند که گاهی عالمان هم مرتکب  –گذاری خاطر است که از عوامل بدعت

 گذاران است، آگاهی ندارند. و عاقبت بدی که در انتظار بدعت –شوند آنها می

                                           
 .128-132: دراسة و تقویم، ص حویسلیم هاللی، مؤلفات سعید  -1





 
 

 گذاری اسباب و عوامل بدعت

گذاران به طوری که بدعت« مصطلح الحدیث»جهل نسبت به سنت مطهر و علم  -1

گذارند، و در نتیجه احادیث اوتی میان احادیث صحیح و ضعیف و سالم و ناسالم نمیتف

جود مستند به این حدیث یابند؛ مثالً بدعت وحدت وضعیف و ساختگی افزایش می

 «مؤمنـما وسعتنی سمائی و ال ارضی ولکن وسعنی قلب عبدی ال» :موضوع است
 . «ی مؤمن من، گنجایش مرا داردهآسمان و زمین گنجایش مرا ندارند ولیکن دل بند»

اول ما خل  هللا »: ن حدیث ساختگی نشأت گرفته است کهبدعت نور محمدی از ای

 .!«اولین چیزی که خدا آفرید، نور پیامبر تو بود ای جابر» .«نور نبیک یا جابر

مستند به این حدیث  صهم چنین بدعت آفرینش هستی به خاطر حضرت محمد

اگر تو نبودی، هستی را » .«كما خلقت االفال كلوال كاللو»: دروغین است که

 .«آفریدمنمی

بود، در حالی که واضع نادان حدیث، غافل است از این که اگر آفرینش هستی نمی

 فرماید:شد. خداوند متعال میمیمبعوث ن صاصالً پیامبر

َك إَِلَّ َرۡحَمةٗ ﴿ لَِميَن  َوَمآ أَۡرَسۡلنََٰ  .[112: األنبیاء] ﴾٧٠٨لِّۡلَعَٰ
 .«ایم مگر رحمتی برای جهانیانو ما تو را نفرستاده»

زنند انتخاب رهبران و پیشوایانی نادان توسط مردم که دست به فتوا و آموزش می -2

گویند به طوری که استحسان مبتنی بر هوی و و بدون آگاهی در مورد دین خدا سخن می

َ  إِن   » :فرمایدمی صیابد. پیامبرهوس افزایش می تَِزُعهُ  هللاَّ ا ، یَنْ تَِزاع  َم انْ ِعلْ بُِض الْ الَ یَقْ

ِ  َعالِ  عُلََماِء ، َحتَّى إَِذا لَْم یُبْ َم بِقَبْضِ الْ ِعلْ بُِض الْ ْن یَقْ ِعبَاِد ، َولَكِ ا ، اتََّخَذ ـ  مـِمَن الْ

م  ، فََضلُّوا  ِر ِعلْ یْ تَْوا بِغَ ا ُجهَّاال  فَُسئِلُوا ، فَأَفْ خداوند علم ». 1 «َوأََضلُّواالنَّاُس ُرُءوس 

                                           
 متفق علیه.  -1
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گیرد گیرد بلکه آن را با گرفتن خود علما میو دانش را با گرفتن آن از بندگان خود نمی

گذارد و مردم افرادی نادان را به رهبری خود به طوری که هیچ فرد عالمی را باقی نمی

شوند و هم یدهند و در نتیجه هم خود گمراه مگیرند که بدون علم و آگاهی فتوا میمی

 . «کننددیگران را گمراه می

إن من أشراط » :فرمایدمی صهای قیامت است. پیامبرو این وضعیت از نشانه

های قیامت این یکی از نشانه» 1«الساعة ثالثة إحداهن أن یلتمس العلم عند األصاغر

 .«است که علم نزد فرومایگان خواسته شود

 .2«فرومایگان همان بدعت گذاران هستند»گفته است :  :)عبداهلل( ابن مبارک 

ها و خرافاتی که هیچ دلیل شرعی و عقلی ندارند؛ مانند مجالس عزاداری و عادت -3

 زار. شاعر گفته است : بدعت
 اتم ثم الزارـمـالعرس و ال  ثالثة تشقی بهن الدار

شوند، مراسم عروسی، مراسم عزاداری و سپس سه چیز موجب بدبختی خانه می»

 . «اسم زارمر

تقلید و اعتقاد به عصمت مجتهدین و پیشوایان مذهبی و دادن قداستی نزدیک به  -4

 .3منزلت پیامبران به شیوخ

 اید:فرمپیروی از آیات و احادیث متشابه. خداوند متعال می -5

ا ٱلَِّذيَن فِي قُلُوبِِهۡم َزۡيٞغ فَيَتَّبُِعوَن ﴿ بَهَ ِمۡنهُ ٱۡبتَِغآ فَأَمَّ َوَما يَۡعلَُم  َء ٱۡلفِۡتنَِة َوٱۡبتَِغآَء تَۡأِويلِهِ َما تََشَٰ

 .[112عمران: آل] ﴾تَۡأِويلَهُ 

انگیزی و تأویل )نادرست( از هایشان کژی است، به منظور فتنهاما کسانی که در دل»

 .«کنندمتشابهات پیروی می

                                           
 (. 295سلسلة االحادیث الصحیحة ) -1

 . 29عبداهلل بن مبارک، الزهد، ص  -2

 با تحقیق این جانب. « هدیة السلطان الی مسلمی بالد الیابان»نگاه کنید به کتاب  -3



 
 

 ها شدت مخاطره آميز بودن بدعت

فی است که به عاقبت بدی که در دنیا و ها کاآمیز بودن بدعتبرای بیان مخاطره

 : انتظار بدعت گذاران است توجه شودآخرت به 

 صشود(. پیامبرگذار مردود است )و از او پذیرفته نمیعمل شخص بدعت -1

هر کس چیزی را در این » 1«َمْن أْحَدَث في أمرنا هذا ما لَیَْس منهُ فهو َرد  » :فرمایدمی

 . «نباشد، مردود است دین ما پدید آورد که جز آن

 فرماید:دارند. خداوند متعال میپنها را خوب میگذارانی که بدعتبه ویژه بدعت

ًل ﴿ ۡنيَا َوهُۡم  ٧٠٦قُۡل هَۡل نُنَبِّئُُكم بِٱۡۡلَۡخَسِريَن أَۡعَمَٰ ِة ٱلدُّ يَوَٰ َٗ ٱلَِّذيَن َضلَّ َسۡعيُهُۡم فِي ٱۡل

ِسنُوَن َُٰۡنًعا  ۡٗ َسبُوَن أَنَّهُۡم يُ ۡٗ  .[114-113الکهف: ] ﴾٧٠٤يَ
بگو : آیا شما را از زیانکارترین مردم آگاه سازم؟ آنان کسانی هستند که تالششان در زندگی »

 .«کنندکنند که کار نیک میدنیا به هدر رفته و خود گمان می

گذاری اصرار داشته باشد، گذار مادامی که بر گناه و بدعتی شخص بدعتتوبه -2

 صرود که عاقبت بدی داشته باشد. پیامبرز این روی ترس آن میشود. اپذیرفته نمی

خداوند » .2«ان هللا حجب التوبة عن کل صاحب بدعة حتی یدع بدعته» :فرمایدمی

 .«پذیرد مگر این که بدعت خود را رها کندگذاری را نمیی هیچ بدعتتوبه

 صبرشود و از شفاعت پیامگذار بر حوض )کوثر( وارد نمیشخص بدعت -3

، لَیُْرفَعَنَّ إِلَىَّ ِرَجال  » :فرمایدمی صگردد. پیامبربرخوردار نمی أَنَا فََرطُُكْم َعلَى الَْحْوضِ

ُكْم َحتَّى إَِذا أَْهَویُْت ألُنَاِولَهُُم اْختُلُِجوا ُدونِى فَأَقُوُل أَْى َربِّ أَْصَحابِى. یَقُوُل الَ  ِمنْ

                                           
 متفق علیه. -1

 نسته است.ه و ترمذی آن را حسن داحدیثی صحیح است و طبرانی و ترمذی آن را روایت کرد -2
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گیرم، مردمانی از شما رانده بر حوض از شما پیشی می من» 1«تَْدِرى َما أَْحَدثُوا بَْعَدكَ 

گویم : شوند. سپس میخواهم به آنها آب بدهم از من گرفته میشوند و من میمی

دانی بعد از تو چه چیزهایی را فرماید : نمیها یاران من هستند، خداوند میپروردگارا! این

 ؟ «اندایجاد کرده

لُوا َما تَْدِرى الَ  إِنَّكَ » :در روایتی دیگر چنین آمده است  ُسْحق ا ُسْحق ا فَأَقُولُ  بَْعَدكَ  بَدَّ

لَ  َمنْ ـلِ  : هر گویماند، پس میی را تغییر دادهدانی که بعد از تو چه چیزهاینمی» «بَْعِدى بَدَّ

 !.«دکس بعد از من )دین را( تغییر دهد، از رحمت خدا به دور با

گذار خواهد ی بدعتکند، گناه آن بر عهده تا روز قیامت هر کس به بدعت عمل -4

 فرماید:د، چون خداوند متعال میبو

ِملُٓوْا أَۡوَزاَرهُۡم َكاِملَةٗ ﴿ ۡٗ َمِة َوِمۡن أَۡوَزاِر ٱلَِّذيَن يُِضلُّونَهُم  لِيَ  ﴾بَِغۡيِر ِعۡلمٍ يَۡوَم ٱۡلقِيََٰ
 .[25النحل: ]

ل بر دوش بکشند و )باید( آنان باید در روز قیامت بار گناهان خود را به طور کام»

 .«اند )نیز( حمل کنندبرخی از بار گناهان کسانی که بدون آگاهی آنان را گمراه کرده

... َوَمْن َسنَّ فِي اإِلْسالِم ُسنَّة  َسیِّئَة  فَعُِمَل بِهَا بَْعَدهُ » :هم فرموده است صپیامبر

ِر أَْن  ُل أَْوَزاِرِهْم ، ِمْن َغیْ هِ ِمثْ قََص ِمْن أَْوَزاِرِهْم َشْيء  َكاَن َعلَیْ کس سنت و هر». 2«یُنْ

ریزی کند، گناه آن و گناه هر کس که بعد از وی بدان عمل کند بر بدی را در اسالم پایه

 .«او خواهد بود بدون این که چیزی از گناه آنان کم شود

 گذار بدعتی را پدید آورده است که بعد از اوو این بدان خاطر است که شخص بدعت

شود، پس چنین شخصی باید از پروردگار خود بترسد و بداند که هم بدان عمل می

گردند و بیشتر گسترش پیدا ها با گذشت زمان از شهرت بیشتری برخوردار میبدعت

یابد. عالوه بر این کنند و به همین ترتیب گناه شخص بدعت گذار نیز افزایش میمی

                                           
 اند. بخاری و غیر او آن را روایت کرده -1

 اند. مسلم و نسائی و احمد و دارمی و غیره آن را روایت کرده -2
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شوند که گناه از بین رفتن این ابل خود هم میهای مقها باعث از بین بردن سنتبدعت

ی بدعت گذار خواهد بود. شخص ها هم عالوه بر گناه خود بدعت گذاری بر عهدهسنت

خوارج را  صگذار در واقع باید از بدعت خوارج درس عبرت بگیرد؛ چون پیامبربدعت

سهم من ا یمر  الـیمرقون من الدین کم»: چنین برای ما معرفی کرده است که این

 .«شودیر خارج میجشوند همان طوری که تیر از نخاز دین خارج می». 1«الرمیة

 :فرموده است صگذاری بوده است، از این رو پیامبرعلت این امر در واقع بدعت

 2«یقتلون اهل االسالم و یترکون اهل االوثان لئن ادرکتهم القتلنهم قتل عاد»

کنند، اگر به آنان برسم، آنان )به حال خود( رها می پرستان راکشند و بتمسلمانان را می»

 .«را همچون قوم عاد خواهم کشت

َمْن أَْحَدَث فِیهَا » :فرموده است صهر بدعت گذاری ملعون است؛ چرا که پیامبر -5

ِ َوالْ  لَیْهِ لَْعنَةُ هللاَّ کس در هر». 3«َمالَئَِكةِ َوالنَّاسِ أَْجَمِعینَ ـَحَدث ا ، أَْو آَوى ُمْحِدث ا ، فَعَ

ی مردم بر او گذارانی را پناه دهد، لعنت خدا و فرشتگان و همهآن بدعتی گذارد یا بدعت

 .«باد

گردد. حدیث صحیحی که قبالً در مورد بدعت گذار پیوسته از خدا دورتر می -2

 :در آن مورد فرموده است صکند : چرا که پیامبرخوارج ذکر کردیم به این نکته اشاره می

یَن َكَما  ...» ْم ... یَْمُرقُوَن ِمَن الدِّ تَْحقُِروَن َصالَتَُكْم َمَع َصالَتِِهْم َوِصیَاَمُكْم َمَع ِصیَاِمهِ

ِمیَّةِ  ْهُم ِمَن الرَّ ... که شما نماز خواندن و روزه گرفتن خود را در مقایسه » «یَْمُرُ  السَّ

شوند .. از اسالم خارج میآورید ..با نماز خواندن و روزه گرفتن آنها کم به حساب می

 .«شودیر خارج میجهمان طوری که تیر از نخ

                                           
 اند.لم و احمد آن را روایت کردهبخاری و مس -1

 اند.لم و .... آن را روایت کردهبخاری و مس -2

، 13ج « لباریفتح ا»ام است به کتاب اند و حدیث عبخاری و مسلم و دیگران آن را روایت کرده -3

 مراجعه کنید. 281ص 
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نان از خدا را بیان کرده گذاری و سپس دوری آنخست بدعت صدر این حدیث پیامبر

 است.

کند، شهادتش پذیرفته میهای خود دعوت گذاری که دیگران را به بدعتبدعت -2

 شود.نمی

ستحق عقوبت در دنیا است تا ضرر او از کسی که مردم را به بدعت دعوت کند، م

مردم دفع گردد، اگر چه در باطن مجتهد باشد. کمترین عقوبت او این است که مردم او را 

ترک کنند و جایگاهی در دین نداشته باشد و علمی از او آموخته نشود و مورد استفتا 

اصولیان اتفاق نظر  قرار نگیرد و شهادت او پذیرفته نگردد. از این روی محدثین و فقها و

شود. گردد، پذیرفته نمیگذاری که با بدعت خود کافر میدارند که روایت شخص بدعت

شود اختالف نظر وجود دارد که در گذاری که با بدعت خود کافر نمیاما در مورد بدعت

این مورد هم روایت کسانی که برای تقویت مذهب و پیروان خود دروغ را حالل 

روایت شده است که وی فرموده است :  :اند. این سخن از امام شافعی ردهدانند، رد کمی

 .1«پذیرمگذاران بجز گروه خطابیه را میشهادت بدعت»

و این بدین خاطر بوده است که گروه خطابیه برای یاری رساندن به موافقان خود 

 .2اندشهادت دروغ را حالل دانسته

ذارانی اگر مردم را به بدعت خود دعوت گاند چنین بدعتی از علما هم گفتهبرخ

گیرد. امام نووی رحمه شود و گرنه مورد پذیرش قرار نمینکنند، شهادتشان پذیرفته می

ترین قول همین است. از این روی محدثانی که احادیث بهترین و صحیح»اهلل گفته است : 

اند، دعوت کرده گذارانی که مردم را به بدعت خوداند، از بدعتصحیح را روایت کرده

                                           
و  129، ص 1و کتاب الملل و النحل، ج  25، ص 1نگاه کنید به کتاب مقاالت االسالمیین، ج  -1

 .242کتاب الفرق بین الفرق، ص 

ر های اسالمی از چنین وضعیتی برخوردارند که این مسأله را با آنان تحت شعابسیاری از گروه -2

 ایم.امتحان کرده« مصلحت دعوت»
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اند ولی هم این محدثان و هم علمای دیگر از بسیاری از کسانی حدیثی را روایت نکرده

 .1«انداند، حدیث روایت کردهکه در باطن قدری، مرجئه، شیعه و خارجی بوده

                                           
« یماناال»و نگاه کنید به کتاب  21، ص 1شرح صحیح مسلم، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ج  -1

 .329ی ابن تیمیه، ص نوشته





 
 

 گذاران وجوب دوری جستن از بدعت

گناهان )دیگر(  بعد از آن که با )مفهوم( بدعت آشنا شدیم و دریافتیم که بدعت از

بدتر و پیام آور کفر است، باید از بدعت گذاران دوری جوییم و کار آنان را مورد 

را که خداوند متعال فرموده ی آنان قرار ندهیم؛ چنکوهش قرار دهیم و خود را در زمره

 است:

قُوْا َوٱۡختَلَفُوْا ِمنَۢ بَۡعِد َما َجآَءهُ ﴿ تُ َوََل تَُكونُوْا َكٱلَِّذيَن تَفَرَّ  .[115عمران: آل] ﴾ُم ٱۡلبَيِّنََٰ

های روشن و مانند کسانی نشوید که پراکنده شدند و اختالف ورزیدند بعد از آن که نشانه»

 .«برایشان آمد

 و نیز فرموده است:

قُوْا ِدينَهُۡم َوَكانُوْا ِشيَعٗ ﴿  .[159األنعام: ] ﴾ِمۡنهُۡم فِي َشۡيءٍ ا لَّۡسَت إِنَّ ٱلَِّذيَن فَرَّ
مان کسانی که دین خود را پراکنده کردند و دسته دسته شدند، شما در هیچ چیز از آنان گبی»

 .«نیستی

ی نجات یافته( مکلفند که با اهل سنت و جماعت )فرقه: »گفته است :شاطبی 

تر به گذاران به دشمنی بپردازند و آنان را رسوا کنند و با مجازات کشتن و پایینبدعت

پیوندند. علما هم )ما را( از همراهی و که به جمع آنان می سرکوب کسانی بپردازند

توزی را ایجاد ی خشونت و کینه. این موضوع شائبه1اندهمنشینی با آنان بر حذر داشته

کند اما باید دانست که این دشمنی نه یک دشمنی مطلق بلکه معطوف به کسانی است می

اند. ه و از صف آنان خارج شدهکه با بدعت گذاری خالف اجماع مؤمنان رفتار کرد

                                           
 نگاه کنید.  41-41ص « مؤلفات سعید حوی، دراسة و تقویم»به کتابم  -1
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ایم به آنان چگونه چنین نباشد در حالی که ضمن این که ما مکلف به دشمنی با آنان شده

 .1نیز دستور داده شده است که به صف ما مؤمنان برگردند و به دوستی با ما بپردازند

                                           
 . 121، ص 1شاطبی، االعتصام، ج  -1
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